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Anotace 

SOTOLOVÁ, A.: Hydrometeorologický extrém a řešení jeho následků. VŠB-TU 

Ostrava, FBI 2010. 107 stran. 

 

V diplomové práci se zabývám jedním z hydrometeorologických extrémů, kterým je 

dlouhotrvající vedro a sucho, a řešením jeho následků. Zamýšlím se nad příčinami vzniku této 

mimořádné události a jejím rozsahem. Cílem mé práce je specifikace tohoto extrému, jeho 

hodnocení a následný návrh opatření. 

První část práce je věnována historii výskytu extrémního sucha a dopadům 

klimatických změn na území České republiky. Dále je uvedena charakteristika 

Moravskoslezského kraje a analýza rizik vyskytujících se na území Moravskoslezského kraje. 

V druhé části své práce podrobněji hodnotím mimořádnou událost – Dlouhotrvající vedro a 

sucho, její rozsah, dopady a způsoby jejího řešení. 

Klíčová slova: extrém, sucho, ochrana, opatření, následky, živelní pohroma. 

 

Annotation 

SOTOLOVÁ, A.: Hydrometeorologický extrém a řešení jeho následků. VŠB-TU 

Ostrava, FBI 2010. 107 stran. 

 

In this diploma work, I deal by one of hydrometeorological extremes, them long - 

standing drought and heat, and answer of its results. I deal by reasons rise those extreme and 

its range. The aim of my work is specifications of this extreme, its classification and resulting 

draft of measures. 

The first part of work is devoted to history appearance extreme drought and falls 

climatic changes on territory of the Czech republic. Further is introduce characteristic of the 

Moravian-Silesian region and risk analysis on territory of the Moravian-Silesian region. In 

second part of my work in more details I value hydrometeorological extrem, its range, falls 

and way of solving. 

Klíčová slova: extreme, drought, protection, precaution, after-effects, natural disaster. 
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1 Úvod 

V současné době se s extrémními vlivy klimatických změn setkáváme mnohem častěji 

než tomu bylo v letech minulých. Globální oteplování a klimatické změny jsou přijatými 

celosvětovými problémy, mající dopad i na Českou republiku. V našich podmínkách lze 

očekávat posun počasí k četnějšímu výskytu extrémních meteorologických jevů, k delším 

obdobím velmi teplých period doprovázených suchem, střídaných četnějším výskytem 

relativně krátkodobých, ale velmi intenzivních srážkových období, při nichž nelze vyloučit 

lokální záplavy či povodně. Bude tedy docházet k projevům počasí, se kterými se v 

posledních letech stále více a více setkáváme a se kterými je třeba i nadále velmi vážně 

počítat. 

Hydrometeorologický extrém je problém, který vyžaduje nutná řešení. Dvě 

katastrofální povodně na území ČR v rozpětí pouhých pěti let připomněly, že se nevyplácí 

podceňovat studium hydrometeorologických extrémů. K nim však patří i protipól povodní, 

sucho, rovněž riziko atmosférického původu. Výskyt mimořádného sucha v průběhu roku 

2003, necelý rok po povodni v srpnu 2002, potvrdil, že by nebylo rozumné zanedbávat 

výzkum sucha a jeho extrémních projevů. Povodně jsou již popsány v několika dokumentech. 

Na základě povodní v roce 1997 byla vytvořena krizová legislativa, povodně jsou řešeny 

v povodňových plánech, jsou dány stupně povodňové aktivity a jsou vytvořeny povodňové 

komise k jejich řešení. Sucho, oproti povodni, je mimořádná událost, která ještě takto popsána 

a řešena není, může nabývat značného rozsahu s dopadem na širokou škálu oblastí lidského 

života a může nabývat trvání několika měsíců či až několika let. 

Slovo „sucho” je běžně používáno, ale často zamýšlená definice je meteorologické 

sucho. Meteorologické sucho je způsobeno dlouhodobým nedostatkem srážek (pod hranicí 

průměrného úhrnu srážek). Hydrologické sucho je způsobeno pádem dostupných zásob vody 

ve vodních zdrojích (např. jezera, přehrady) pod statistický průměr. Hydrologické sucho může 

vyvstávat, i v dobách průměru (nebo nad průměrem) srážek, při zvýšeném použití vody a 

zmenším rezerv. [19] 

V diplomové práci je řešen tento hydrometeorologický extrém, sucho, jeho dopady na 

území Moravskoslezského kraje a řešení jeho následků, spojený s návrhem opatření ke 

zmírnění jeho dopadů. 
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2 Rešerše 

 

BARROS, V. Globální změna klimatu. Praha: Mladá fronta – edice Kolumbus, 2006.  

ISBN: 80-204-1356-1. 

 

Autor zde uvádí základní informace o globálním oteplování, příčinách a dopadech 

vztahujících se obecně na celý svět. Doslov se soustřeďuje na území České republiky. 

Poskytuje různé scénáře, které jsou aktuální pro naše podmínky a uvádí výčet situací, které by 

pro nás mohly představovat jisté riziko, na nějž bychom se měli připravit. Jsou zde zmíněny 

důležité organizace zabývající se touto problematikou v České republice. 

 

LOMBORG, B. Zchlaďte hlavy! Skeptický ekolog o globálním oteplování. Praha: Dokořán, 

2008. ISBN: 978-80-7363-188-8 

 

Lomborg v této publikaci kriticky prověřuje tvrzení o katastrofálních dopadech 

klimatických změn. Velkou skepsi projevuje vůči všeobecně navrhovaným řešením v čele 

s Kjótským protokolem. Ukazuje, že objektivně doložitelným škodám oteplování lze snadno 

zabránit cílenými, rychlými a relativně levnými zásahy. 

 

KADRNOŽKA, J. Globální oteplování Země. Příčiny, průběh, důsledky, řešení. 1. vydání. 

Brno: VUTIUM, 2007. ISBN: 978-80-214-3498-1. 

 

Kniha je v porovnání s řadou knih, které v poslední době na téma globálního 

oteplování a následných klimatických změn vyšly ojedinělá. Tato publikace podrobně probírá 

nejen příčiny, průběh a důsledky globálního oteplování planety, ale také nabízí možnosti 

řešení s kritickým hodnocením dostupnosti příslušných technologií, včetně ekonomických 

nákladů. Dále podrobně hodnotí fyzikální, chemické a biologické podstaty všech dějů, které 

se při globálních klimatických změnách na Zemi projevují, a jejich vzájemné souvislosti. 
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KOLEKTIV AUTORŮ. 100 největších přírodních katastrof. Ničivá síla přírody na pěti 

kontinentech. 3. vydání. Praha: REBO, 2007. ISBN: 978-80-7234-842-8. 

 

Tato publikace představuje pouhý výběr z mnoha katastrof, jimiž bylo lidstvo 

postiženo následkem zemských dějů. Na téměř každou ze stovky velkých přírodních katastrof 

navazuje způsob obnovy a řešení. [1] 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., VANĚK, M. Bezpečnostní plánování. 1. vydání. Ostrava: 

SPBI, 2006. ISBN: 80-86634-52-4. 

 

Autoři se zabývají problematikou managementu a plánování zejména v oblasti 

krizového řízení. Jsou zde vymezeny základní pojmy bezpečnostního plánování a následné 

jednotlivé oblasti plánovacích aktivit. 

 

PROCHÁZKOVÁ, D. Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v územích 

postižených živelní nebo jinou pohromou. 1. vydání. Ostrava: SPBI, 2007. ISBN: 978-80-

86634-98-2. 

 

Předložená publikace obsahuje charakteristiky živelních a jiných pohrom, které se 

mohou vyskytnout v České republice, soubor opatření pro prevenci, zmírnění a odstranění 

dopadů živelních či jiných pohrom. [6] 

 

2.1.  Legislativní rámec 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných 

mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na 

úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany. [8] 
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Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Definuje organizaci, řízení a úkoly Hasičského záchranného sboru ČR, práva a 

povinnosti příslušníků. [9] 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob pří přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen krizové stavy). 

S tímto zákonem souvisí i vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému. Tato vyhláška stanovuje základní zásady 

koordinace složek integrovaného záchranného systému na taktické, strategické a operační 

úrovni. Dále základy spolupráce a činností operačních a informačních středisek. Také 

stanovuje podrobnosti o stupních poplachu a dokumentaci integrovaného záchranného 

systému. A vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

definuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany a podrobnosti při plnění úkolů k ochraně 

obyvatelstva. [10] 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením a při jejich řešení. [11] 
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Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy a přijetí 

hospodářských opaření po vyhlášení krizových stavů. Dále stanoví pravomoc vlády a 

správních úřadů při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. Stanoví též 

práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření 

pro krizové stavy. 

K tomuto zákonu je nutné uvést i vyhlášku č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění 

hospodářských opatření pro krizové stavy. V této vyhlášce je určen postup zpracování plánu 

nezbytných dodávek, plánu hospodářské mobilizace a jejich obsahu. [12] 

 

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 

jinou pohromou a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon stanoví zásady pro poskytnutí státní finanční pomoci při obnově území 

postiženého živelní nebo jinou pohromou a postup předcházející poskytnutí státní pomoci. 

[13] 

 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 

Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního 

prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního 

prostředí a při využívání přírodních zdrojů, vychází přitom z principu trvale udržitelného 

rozvoje. [14] 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a 

zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto 

zákona je též přispívat k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících 

suchozemských ekosystémů. 
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Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a 

právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a 

stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného 

užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. [15] 

 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu 

vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost orgánů 

územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. [16] 

 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění 

pozdějších předpisů 

Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, 

nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou 

z hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho 

zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterým je také zajišťována ochrana a 

zlepšování životního prostředí. [17] 

 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Zákon v souladu s právem Evropských společenství upravuje posuzování vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů 

a územních samosprávných celků při tomto posuzování. Posuzování vlivů na životní prostředí 

podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení vy mohlo závažně 

ovlivnit životní prostředí.  

Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na 

živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, 

přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy 

a na jejich vzájemné působení a souvislosti. [18] 
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3 Rozbor hydrometeorologického extrému – dlouhotrvající sucho 

V úvodu práce je uvedena historie výskytu hydrometeorologického extrému na území 

České republiky společně s výskytem tohoto extrému v zahraničí. 

3.1.  Historie výskytu extrémního sucha na příkladech z 16. – 19. století 

V roce 1590 je extrémní sucho dokumentováno na více místech Čech a Moravy: 

 Ve Slaném nepršelo od 3. června do 10. září (99 dní), poté opět nepršelo do 

9. října (29 dní).  

 V Litoměřicích od 10. června až do 21. září pršelo stěží 2-3krát.  

 V Dobrušce nepršelo od 17. června do 6. srpna (53 dní).  

Kronika Varnsdorfu udává, že v tomto regionu nepršelo 38 týdnů, zdá se však, že jde o 

údaj převzatý ze zahraničního (německého) pramene.  

 Na Olomoucku je zaznamenáno velké sucho okolo 25. července, kdy kvůli 

nedostatku vody v tocích nemlely mlýny, a pekaři nemohli po 8 dní prodávat 

chléb. Je však doložena velká úroda hroznů (dobré víno je uváděno také v 

Lounech). Hydrometeorologický extrém je rovněž potvrzen – bez uvedení 

období – v Lipníku a Drahotuších.  

Jsou evidovány časté lesní požáry, vysychaly potoky i větší vodní toky. Byly velmi 

nízké vodní stavy v řekách a potocích, Odru bylo možné kdekoliv přejít.  

V roce 1616 se vyskytlo velké sucho v Čechách i na Moravě: 

 V Lounech nepršelo od 3. dubna do konce července (119dní), vydatný déšť 

přišel až v říjnu téhož roku.  

Podle záznamu z Varnsdorfu nepršelo od 3. dubna do 29. září (tedy bezmála l80 dní). 

 V Litoměřicích byl zaznamenán nízký vodní stav v Labi od 10. června do 

21. září.  

 Drahotušská kronika uvádí období bez deště od 22. května do vánoc (216 dní).  

Další výskyt extrémního sucha v Čechách i na Moravě je datován k roku 1790:  

 Na Olomoucku nepršelo od března do 26. června, na Hodonínsku od jarního 

setí do 24. června, ale sucho je uváděno i později -suché potoky, od panského 

stavidla nešlo nic od 4. dubna až do „Pavla“ (30. června). 
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 Na Telčsku vyschl Velký potok v lesích a mnoho studní, na panství Jindřichův 

Hradec shořelo přes 500 měřic (96 ha) lesa.  

 Na Pelhřimovsku se konaly veliké pobožnosti a procesí za déšť. Přišel až 

25. června. 

Také z roku 1842 jsou zachovány informace o mimořádném suchu v Čechách i na 

Moravě:  

 Na Mostecku nepršelo od jarního setí až do 21. července. 

 V českém Chvojně u Chabařovic od 4. dubna do 7. července (94 dní). 

 Na Lounsku nepršelo celé léto, v Chlumčanech jen asi v polovině května a 

před 28. zářím spadly dvě „vlažičky“, tolik jako rosy. 

 V Blšanech je uváděn první déšť 7. září a 2l. září první vydatné zavlažení 

půdy. 

 Ve Varnsdorfu památná vedra a sucha začala v červnu a trvala až do začátku 

října. 

 V Plotišti nad Labem (dnes části Hradce Králové) nepršelo od 27. března do 

28. září (185 dní).  

 Ve východní části ČR nepršelo v Jaroslavicích na Znojemsku od 15. května do 

24. srpna (101 dní).  

Záznam z Rýmařova uvádí, že uprostřed léta nepršelo 6 neděl. Následky sucha byly 

katastrofální. Extrémně nízký vodní stav na Labi u Litoměřic dokládá letopočet 1842 na tzv. 

hladovém kameni, po řadu týdnů musela být zastavena plavba. Na Vltavě v Praze bylo 

24. srpna zaznamenáno roční minimum vodního stavu. Také řeka Morava téměř úplně 

vyschla. Když stále nepršelo, ztratila se voda nejen z řek, ale i ze studní (např. v Litoměřicích, 

Těšanech u Brna a Záhoří). [5] 

 

Historicky známé případy extrémního sucha jsou samozřejmě i za hranicemi České 

republiky. Například v 18. a 19. století došlo k rozsáhlému suchu v africkém státě Kapverdy, 

které mělo za následek přibližně 100 000 mrtvých vlivem strádání. Sucho mělo za následek 

obrovskou vlnu migrace, která se usídlila v oblasti Nové Anglie. V roce 1900 postihlo sucho 

oblasti v Indii, kde si vyžádalo okolo 250 000 až 3 250 000 obětí. Mezi lety 1928 až 1930 

postihlo sucho Čínu, přibližně 3 milióny mrtvých. Mezi lety 1930 – 1931 byla zasažena 
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Ukrajina a následnou neúrodou zemřelo mezi 250 000 až 5 000 000 lidmi. Oblast byla 

následně o rok později postižena neúrodou.  

V současnosti je sucho problémem oblasti Afriky, která se nazývá Sahel. Vlivem 

nedostatku srážek dochází k rozšiřování Sahary, což vyvolává sociální nestabilitu v oblasti a 

postihuje obyvatelstvo podvýživou, nemoci a úmrtími. Změna zdejšího klimatu je dávána do 

spojitosti s projevující se změnou klimatu.[19], [20] 

3.2.  Přístupy vybraných zemí k problematice extrémního sucha 

V srpnu 2003 zasáhla celou západní Evropu vlna veder. Teplota dosahovala vysokých 

hodnot především ve Francii. V severofrancouzském městě Auxerre překročila teplota 

v sedmi dnech 40°C. V období mezi 1. a 5. srpnem stoupla maximální denní teplota ve 

Francii z 25 na 37°C. Ve dnech 6. až 7. srpna se průměrná teplota ještě o dva stupně zvýšila. 

Počet hlášených úmrtí ve Francii byl 10. srpna o 300% vyšší než obvykle. 12. srpna byly 

zaznamenány nejvyšší teploty vůbec. V nemocnicích, v márnicích a v pohřebních službách 

nastala krizová situace. Nemocnice nezvládaly návaly pacientů s akutními případy přehřátí 

organismu, márnice byly přeplněny, a proto bylo třeba použít stany s nouzovou klimatizací a 

prázdné dražební haly. Nikdo nepočítal s nárůstem obtíží vlivem horka u starších lidí, malých 

dětí a lidí s nemocemi dýchacího ústrojí. 

Francouzská vláda reagovala na vzniklou nouzovou situaci až 13. srpna. Ministerský 

předseda Raffarin vyhlásil „Bílý plán“, který zahrnoval povolání zdravotnických pracovníků 

z dovolené, poskytnutí kapacity vojenských nemocnic pro občany v nouzi a nasazení 

chladících kamiónů, ve kterých by se obyvatelé mohli před horkem ukrýt. Plán byl ale 

předložen příliš pozdě. Ztráty na životech byly dost velké a nejhorší horko v pátek 15. srpna 

skončilo. Ve Francii zemřelo v době velkých veder o 14 802 lidí více, než je obvyklá 

průměrná hodnota pro toto období. 

Celkový počet obětí v celé západní Evropě dosáhl podle různých odhadů 22 000 – 

35 000. Ekonomické škody, především špatná úroda, se odhadly přibližně na 10 miliard eur. 

Při další vlně veder v roce 2006, byla ve Francii přijata nouzová opatření zahrnující 

každodenní návštěvy dobrovolníků u starých lidí. Do mnoha nemocnic a domovů důchodců 

byla zabudována klimatizace. [1] 

 

Anglii zasáhl hydrometeorologický extrém 15. května 2006, jednalo se o nejsušší 

období za posledních 100 let. Úrovně říčních toků a podzemních vod byly velice nízké. 
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V daném období měla Jihovýchodní Anglie méně vody na osobu, než pouště států Sýrie a 

Súdánu. V některých oblastech byla voda na historicky nejnižší úrovni. 

Anglie přistoupila k rozdělení extrémního sucha do tří úrovní a k nim stanovila 

příslušná opatření. 

Úroveň první – „Hadicový zákaz“ (Hosepipe ban) 

Vodárenské společnosti mohou uložit zákaz domácího použití hadic a postřikovačů, 

aniž by potřebovaly povolení od vlády nebo agentur pro životní prostředí o uložení zákazu. 

Společnosti jako jsou mycí linky a zahradnické centra jsou ze zákazu vyňaty a hadice mohou 

být ještě používány pro plnění plaveckých bazénů, horkých van nebo k čištění příjezdových 

cest, teras a stezek. 

Úroveň druhá – „Sucho objednávky“ (Drought orders) 

Vodárenské společnosti se mohou obrátit na tajemníka agentury pro životní prostředí 

(dále jen tajemník), pro povolení uložit objednávku vody pro konkrétní území a vodárenskou 

společnost ke konkrétnímu datu. Činnosti uvedeny níže by mohly být zakázány, ačkoli 

vodárenské společnosti si mohou vybrat, zda zrealizují své síly v plném rozsahu nebo ne. 

 Používání postřikovačů nebo hadic k zavodnění zahrad (nehledě na 

zelinářství), trávníků, krajnic, pozemků, parků nebo sportovních či zábavních 

hřišť, jak soukromých, tak i veřejných. 

 Plnění soukromých bazénů pro jiné než lékařské ošetření. 

 Plnění ozdobných, okrasných nádrží, jiných než rybníků. 

 Provoz automatické mycí linky. 

 Mytí aut, lodí, vlaků nebo letadel z jiných důvodů než bezpečí nebo hygiena. 

 Čištění vnějších stěn budov včetně oken. 

 Čištění průmyslových provozoven či zařízení z jiných důvodů než bezpečí a 

hygiena. 

 Používání hadic a postřikovačů k čištění oken. 

 Tok okrasných fontán a vodopádů. 

 Spuštění automaticky splachovacích WC nádržek během doby, kdy budovy 

nejsou obsazeny. 
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Objednávky se mohou měnit, vodárenské společnosti mohou odebrat vodu 

z přirozených zdrojů jako například řek. 

V případě velkého nedostatku dešťových srážek, se mohou vodárenské společnosti 

obrátit na agenturu pro životní prostředí pro povolení, které jim umožní dočasně odebírat 

vodu z jiných zdrojů, například z řek a zásob podzemních vod. 

Úroveň třetí – „Pohotovostní pořadí sucha“ (Emergency drought orders) 

V případě, že již není jiná možnost čerpání vody z okolí, vodárenské společnosti se 

mohou obrátit na tajemníka s objednávkou pro případ nouze. Pokud by to bylo nezbytné, bylo 

by povoleno použití vody, která má být omezena jakýmkoli způsobem. V praxi by to mělo 

znamenat: 

 Dodávky vody k domácnostem budou vypnuté a ulice budou zásobovány 

stoupacím potrubím. 

 Voda by měla být dávána na příděl, měly by být přerušeny dodávky vody 

k domácnostem a obchodům v určitých denních časech. [23] 

Extrémní sucho zasáhlo Čínu v březnu 2010, kde nejvíce zasáhlo provincii Jün-nan. 

Hornatý Jün-nan a sousední provincie zaznamenaly minimální deště, což si vyžádalo ztráty na 

úrodě a chovu dobytka ve výši tři a půl miliardy dolarů. Více než tisíc škol uzavřeli 

v jihozápadní Číně, v důsledku katastrofálního sucha, které zasáhlo přes 60 milionů lidí. 

Provincie Kuej-čou registruje nejhorší sucho za posledních 80 let, pro oblast Kuang-si jde o 

sucho padesátileté. V této oblasti byli nuceni uzavřít 1100 škol, což postihlo téměř 190 000 

studentů a učitelů. 

Čína k tomuto extrému přistupuje umělým vyvoláváním srážek a dalším opatřením je 

vrtání nouzových studen a odvádění vody z přehrad pro potřeby občanů, což by mělo pomoci 

nejvíce zasaženým oblastem. Vláda chce do poloviny května vyhloubit přes tisíc nouzových 

studen. K zajištění dopravy vody do nejvíce zasažených oblastí a k její distribuci byla 

nasazena armáda. [24] 

3.3.  Bezpečnostní hledisko řešené problematiky 

Hydrometeorologický extrém, který je řešen v této práci má dopady na velké spektrum 

oblastí (viz. kapitola 7.1 Rozsah mimořádné události). Z výsledných hodnot provedených 

analýz je evidentní, že tato mimořádná událost ovlivňuje řadu okolností, které mohou vyústit 

v sekundární dopady a ke vzniku dalších mimořádných událostí (viz. Graf 10). K řešení jejich 
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důsledků je nutná koordinace a zapojení jak základních složek integrovaného záchranného 

systému (dále jen IZS), tak v mnoha případech i ostatních složek IZS. Kromě IZS je k řešení 

následků nutná spolupráce dalších určených organizací (viz. Tabulka 9, Tabulka 10, Tabulka 

11), která jsou oprávněna zajistit určitá preventivní a represivní opatření k zajištění 

minimalizace škod. 
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4 Změna klimatu a její dopady v České republice 

Klimatický systém se skládá z atmosféry, hydrosféry, biosféry, litosféry a pedosféry, 

mezi nimi je množství vzájemných vazeb, a vědcům se zatím nepodařilo podíl člověka a podíl 

přirozené změny klimatu zcela jednoznačně odlišit. Klimatický systém Země se poměrně 

rychlému nárůstu koncentrací skleníkových plynů přizpůsobuje, a to formou globálního 

oteplování a následných změn celého systému. Problém změny klimatu je velmi úzce 

provázán s ostatními problémy současného světa. Předpokládá se, že mnoho z těchto 

problému bude změnou klimatu negativně ovlivněno. 

 

Obrázek 1: Schématické znázornění propojení hlavních problémů životního prostředí (zdroj: 

http://www.who.int/globalchange/climate/summary/en/index.html) 

V ČR je výzkum dopadů klimatických změn na základní sektory hospodářství 

prováděn především v rámci Národního klimatického programu ČR (sdružení právnických 

osob, které bylo v ČR založeno 1. 1. 1994). Základem pro odhady dopadů jsou výpočty změn 

vybraných klimatických prvků (např. přízemní teplota vzduchu, srážky, rychlost větru, 

globální záření, vlhkost vzduchu, atp.).  

Vývoj teploty v období 1961 – 2000 byl sledován z hlediska změn desetiletých 

průměrů, časového průběhu odchylek od průměru, časového trendu apod. Podle trendů 

ročních průměrů maximálních, minimálních i průměrných teplot statisticky významně 

narůstaly. Období 1981 – 2000 bylo podle všech obvyklých teplotních charakteristik teplejší 

než období 1961 – 1980 a poslední desetiletí (1991 – 2000) bylo v uplynulých 40 letech 

jednoznačně nejteplejším. [2] 
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Analýza změn ve variabilitě a četnosti výskytu vybraných extrémních povětrnostních 

jevů ukazuje v posledním desetiletí na zvyšování maximálních teplot vzduchu. Změny 

maximálních denních teplot, počtů dní s extrémními teplotami a střídání extrémně teplých, 

resp. chladných období jsou zejména v letním období statisticky významná. Rovněž rozbor 

charakteristik srážkových extrémů naznačuje během posledního desetiletí jisté změny. 

Zřetelný je např. pokles počtu dní se srážkami nad daným limitem v jarním období a naopak 

mírný nárůst na podzim. Rozbor sezónních změn ukazuje, že na jaře, resp. na podzim se 

uplatňuje celkový pokles, resp. vzestup, počtu dní téměř pro všechny limitní hodnoty. V létě a 

v zimě jde spíše o posun k vyšším srážkovým úhrnům. Vzhledem ke značné prostorové 

proměnlivosti srážek na území ČR je třeba dosavadní výsledky interpretovat opatrně a, stejně 

jako u teploty, je prozatím nelze jednoduchým způsobem extrapolovat na obecné regionální 

klima 21. století. [2] 

Analýza výsledků modelových scénářů ukazuje, že v regionálním měřítku lze do roku 

2050 předpokládat zvýšení ročního průměru průměrné denní teploty vzduchu o 0,9 až 3,0 °C 

a malý pokles ročních úhrnů srážek o 0,2 až 0,6 %, přičemž změny ročního chodu srážek 

mohou být daleko výraznější. Výstupy jednotlivých variant scénářů jsou použity pro odhad 

dopadů v sektorech hydrologie, zemědělství, lesním hospodářství a zdravotnictví. Pro 

všechny sektory byla použita shodná vstupní data, což umožňuje rozsah a velikost dopadů na 

jednotlivé sektory vzájemně porovnávat. [3] 

 

4.1.  Dopady na hydrologii a vodní hospodářství 

Scénáře a použité hydrologické modely naznačují pokles průměrných průtoků v 

rozpětí 15 až 40 %. Obdobné poklesy byly zaznamenány i u minimálních průtoků a u 

minimálních odtoků podzemních vod. Vlivem vyšších teplot v zimních měsících se redukuje 

či zaniká zásoba vody ze sněhu a zvyšuje se územní výpar. To vede k posunu zvýšených 

průtoků a dotaci zásob podzemní vody z jara do konce zimy a k významné redukci jejich 

množství. V důsledku vyššího územního výparu od jara do podzimu odtoky převážně klesají. 

Vodní nádrže snížením průtoků a zvýšením výparu budou mít snížené schopnosti 

zabezpečovat a vyrovnávat odběry. Povodí s výraznými akumulačními prostory ve formě 

zásob podzemní vody nebo přehradních nádrží jsou vůči dopadům změny klimatu odolnější. 

S poklesem průtoků a oteplením vody roste i nebezpečí eutrofizace vodních toků. V 

souvislosti se zvýšenou variabilitou rozložení srážek a extremalitou počasí narůstá riziko 

povodní a záplav, a období sucha. [2], [3] 
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4.2.  Dopady na zemědělství 

Současný stav zemědělských půd není s ohledem na charakter a kvalitu ploch příliš 

příznivý, což je dáno především značným úbytkem půdního humusu. Jeho obsah v půdě 

sehrává významnou roli i pro půdní vlhkost, neboť mj. omezuje rychlost prohřívání a 

následně i vysychání půdy v letním období. V zimním období nižší tepelná vodivost zmenšuje 

hloubku promrznutí půdy. Vyšší teploty vzduchu prodlouží vegetační období a ovlivní růst a 

vývoj plodin takže oproti současnému stavu by období zrání či sklizně mohlo být uspíšeno 

nejméně o 10 – 14 dnů. Dalším z příznivých dopadů změny klimatu je zvýšení rychlosti 

fotosyntézy s nárůstem koncentrací oxidu uhličitého a zvýšení využitelnosti vody v půdě. 

Vyšší tvorba biomasy však bude znamenat její zvýšenou potřebu, která může i přes zmíněnou 

lepší využitelnost vést v určitých oblastech k vyčerpání vodních zásob ještě před koncem 

vegetačního období. 

Očekávaný teplotní vzestup by měl vytvořit dostatečné teplotní zajištění pro pěstování 

teplomilných kultur (např. polorané odrůdy kukuřice na zrno, rané odrůdy vinné révy). 

Existuje však i vážné nebezpečí teplotního stresu spojené s častějším výskytem extrémně 

vysokých teplot. Při předpokládaném nárůstu výparu a bez výraznějšího zvýšení 

atmosférických srážek budou ve větší míře ohroženy suchem podstatné části střední a jižní 

Moravy, střední a severozápadní Čechy, dolní a střední Polabí a Povltaví, což by se mohlo 

negativně promítnout na výši výnosů v našich nejproduktivnějších zemědělských oblastech. V 

nejteplejších podmínkách a na extrémně vlhkých půdách lze předpokládat vznik lokalit 

nevhodných pro ekonomickou produkci. Výše položené oblasti, kde je zemědělská výroba v 

současné době limitována nižší teplotou, by měly při předpokládané změně klimatických 

podmínek získávat na produktivitě, protože nedostatek srážek se jich nejspíše nedotkne. Na 

druhé straně lze očekávat zvýšení pravděpodobnosti výskytu denních úhrnů srážek nad 

10 mm, které mohou být erozně nebezpečné a je třeba s nimi častěji počítat zejména v květnu, 

červnu a v září. Výměra půdy ohrožené erozí se zvýší minimálně o 10 %. 

Změna klimatu změní i podmínky pro větší rozšíření a plošné působení zemědělských 

škůdců a chorob, doposud typických pro teplejší oblasti. Rozhodující bude průběh teploty 

vzduchu, na které jsou jednoznačně závislé kritické fáze vývoje chorob, plísní a hmyzu. Dále 

je třeba počítat s rozšířením výskytu virových chorob a s vyšším výskytem houbovitých 

chorob (např. plíseň bramborová či chmelová). [2], [3] 
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4.3.  Dopady na lesnictví 

Při naplnění scénářů klimatické změny lze předpokládat převážně pozitivní dopad 

zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na růstové nároky i růstovou aktivitu porostů lesních 

dřevin.  

Vzhledem k prodloužení vegetační doby, zvyšování teplot, dojde k posunu lesních 

vegetačních stupňů a tím i k přirozeným změnám druhové skladby. V nižších nadmořských 

výškách se zhoršenou vodní bilancí bude posunuta přirozená hranice lesa. To bude mít 

významný dopad zejména na sekundární smrkové porosty v nižších a středních polohách. 

Rozpadem je v důsledku změny klimatu ohroženo přibližně 29 % existujících smrkových 

porostů, jako rizikové je možné označit pěstování u dalších 53 % smrkových porostů, celkově 

se jedná o 45 % rozlohy lesů ČR.  

Zhoršený zdravotní stav, spolu s příznivými podmínkami pro populace hmyzu, zvýší 

riziko gradace výskytu podkorního i listožravého hmyzu, především lýkožrouta smrkového. 

[2], [3] 

 

4.4.  Dopady na zdravotnictví 

Posouzení zdravotních důsledků klimatických změn je zatím značně problematické, 

jelikož většina poruch lidského zdraví je způsobena více faktory a odehrává se na pozadí 

ekonomických, společenských, demografických a celkových změn v životním prostředí a 

životním stylu. Na základě dosavadních poznatků lze však konstatovat, že hlavní negativní 

dopady změny klimatu na zdraví mohou ve střední Evropě zřejmě souviset se změnami ve 

stresu z horka (případně i v souvislosti se zhoršenou kvalitou ovzduší). [2], [3] 
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5 Moravskoslezský kraj 

Než bude přistoupeno k praktické části diplomové práce, je nutné uvedení základních 

údajů o Moravskoslezském kraji, jako jsou např. jeho základní geografické a demografické 

údaje. 

5.1.  Základní charakteristika Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj (MSK) leží na severovýchodě České republiky a tvoří jednu 

z nejvíce okrajových částí. Příhraniční charakter kraje poskytuje možnosti efektivní 

spolupráce ve výrobní oblasti, rozvoji infrastruktury, ochrany životního prostředí, kulturně – 

vzdělávací činnosti a především turistického ruchu. 

Moravskoslezský kraj je vymezen okresy: 

 Bruntál, 

 Frýdek – Místek, 

 Karviná, 

 Nový Jičín, 

 Opava, 

 Ostrava. [21] 

 
Obrázek 2: Geografická mapa MSK (zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz) 
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Tabulka 1: Základní rozdělení a rozloha MSK (zdroj: www.kr-moravskoslezsky.cz) 

Rozdělení MSK: Rozloha MSK: Nerostné suroviny: 

22 správních obvodů 
obcí s rozšířenou 

působností: 
 

5427 km2 
Vedle přírodního bohatství se 
v kraji vyskytují bohaté 
zásoby nerostných surovin: 

Zaujímá tak 6,9 % území celé 
České republiky. 

Řadí se tak na 6. místo mezi 
všemi kraji. 

Černé uhlí 
Zemní plyn 

Vápenec 
Žula 

Mramor 
Břidlice 

Sádrovec 
Štěrkopísky 

Písky 
Cihlářské jíly 

Obce: 299 

65 % 
zemědělská 

půda 

35 % 
lesní pozemky 

(Jeseníky a 
Beskydy) Města: 41 

 

Převážná většina území Moravskoslezského kraje náleží do úmoří Baltského moře, 

pouze z části Nízkého Jeseníku – Rýmařovska a drobných území okresu Nový Jičín odtékají 

vody do povodí řeky Moravy, tedy do Černého moře.  

Nejvýznamnějším vodním tokem je Odra pramenící v Oderských vrších. Na území 

Ostravy přijímá Odra své největší přítoky – řeku Opavu, jež odvodňuje Jeseníky a Opavsko, a 

řeku Ostravici, která odvádí vody z Moravskoslezských Beskyd. Severně od Bohumína se do 

Odry vlévá řeka Olše tvořící hranici s Polskem a odvodňující Těšínsko. V místě soutoku Odry 

s Olší dosahuje území kraje svého výškového minima – 195 m n. m.  

Hlavními zdroji pitné vody jsou vodárenské nádrže Šance a Morávka v 

Moravskoslezských Beskydech a Kružberk v Nízkém Jeseníku.  

Součástí Moravskoslezského kraje jsou také místa s významnými a cennými 

přírodními zvláštnostmi, jež jsou chráněny v rámci 3 chráněných krajinných oblastí: 

 Beskydy (rozlohou 1 160 km2 vč. zlínské části největší CHKO v ČR) 

 Jeseníky 

 Poodří 

 A 146 malo-plošných chráněných území: 

 10 národních přírodních rezervací (NPR) 
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 8 národních přírodních památek (NPP) 

 70 přírodních rezervací (PR) 

 56 přírodních památek (PP) 

 5 přírodních parků, které zajišťují územní [21] 

5.2.  Demografické údaje 

Počtem přes 1 250 tis. obyvatel, je MSK nejlidnatější v ČR, se svými 299 obcemi však 

patří k regionům s nejmenším počtem sídel. Tomu odpovídá i hustota osídlení 230 obyvatel 

na km2, přičemž týž údaj pro celou ČR je 133 obyvatel na km2. 

Průměrná rozloha katastru obce 18,1 km2 je druhá největší v republice a je o necelých 

50 % větší než katastr průměrné obce v ČR (12, 6 km2). 

Tabulka 2: Procentuální zastoupení obyvatel v krajských obcích a městech (zdroj: www.kr-

moravskoslezsky.cz) 

Obce: Města: 

do 499 obyvatel 500 – 4 999 5 000 – 19 999 nad 20 000 
2% 24% 13% 61% 

Většina obyvatel kraje tedy žije ve městech nad 20 tisíc obyvatel, což je v rámci ČR 

výjimečné. V krajské metropoli Ostravě žije přes 307 tis. obyvatel, tj. zhruba čtvrtina 

obyvatel kraje. Dalšími velkými městy s počtem obyvatel nad 50 tisíc, jsou: 

 Havířov 

 Karviná 

 Frýdek - Místek 

 Opava [21] 

Tabulka 3: Rozloha, počet obyvatel, hustota obyvatelstva a počet obcí a okresů v MSK k 31. 12. 2008 

(zdroj: Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2009) 

Kraj + okresy Rozloha 
(km2) 

Počet 
obyvatel 

V tom Průměrný 
věk 

Hustota 
obyvatelstva 

na 1 km2 

Počet 
obcí muži ženy 

Moravskoslezský 
kraj  5 426 1 250 255 612 661 637 594 40,2 230,4 299 

Bruntál 1 536 97 868 48 195 49 673 39,7 63,7 67 
Frýdek-Místek 1 208 211 070 103 649 107 421 40,1 174,7 72 



 - 27 -  27

Kraj + okresy Rozloha 
(km2) 

Počet 
obyvatel 

V tom Průměrný 
věk 

Hustota 
obyvatelstva 

na 1 km2 

Počet 
obcí muži ženy 

Karviná 356 274 863 136 038 138 825 40,3 771,5 17 
Nový Jičín 882 152 506 74 832 77 674 39,6 173,0 53 
Opava 1 113 177 213 86 767 90 446 40,1 159,2 77 
Ostrava-město 331 336 735 163 180 173 555 40,5 1 015,8 13 

Základním rysem současné populační situace je nízká porodnost a dochází tak, 

k pozvolnému stárnutí populace. Na rozdíl od zbytku republiky však v MSK ubývají lidé stále 

migrací. Na níže uvedeném grafu je znázorněn předpoklad vývoje populace na území MSK, 

do roku 2065, bez migrace. Za rok 2009 je podíl porodnosti a úmrtnosti na zhruba stejné 

úrovni. Dle prognóz do roku 2065 vystoupá míra úmrtnosti až na 14,9 % a míra porodnosti 

zároveň klesne až na 7,7 %.  [25] 

Pohyb obyvatelstva v MSK
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Graf 1: Vývoj porodnosti a úmrtnosti v MSK (zdroj: www.czso.cz) 
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Se snižující se úrovní porodnosti, se zároveň zvyšuje průměrný věk, ve kterém ženy 

otěhotní. V roce 2002 byl průměrný věk matek při porodu 27,2 v Moravskoslezském kraji. Do 

roku 2050 by tento průměrný věk měl vzrůst na 29,0. 

Věková struktura obyvatel je výsledkem právě vývoje porodnosti, úmrtnosti a 

migrace. Současné rozdíly ve věkovém složení jednotlivých krajů vyplývají především z 

poválečných migrací a pozdějších, především pracovních, migrací. Z níže uvedené tabulky je 

zřejmé, že výhled do roku 2050 je starší populace. Podíl obyvatel starších 65-ti let v MSK, je 

2,6 x větší než v roce 2002. 

tabulka 4: Vývoj věkových skupin obyvatel MSK do roku 2050 (zdroj: www.czso.cz) 

Věková kategorie 0 - 14 15 - 64 65 + 

Moravskoslezský kraj 
2002 2050 2002 2050 2002 2050 
16,3 12,1 71,1 55,6 12,5 32,3 

 

Průměrný věk obyvatelstva v MSK poroste z nynějších 40,2 až na 50,4 do roku 2065 

jak je patrné z grafu uvedeného níže. Průměrný věk tedy vzroste až o 10 let. [25] 
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Graf 2: Prognóza vývoje průměrného věku obyvatel MSK do roku 2065 (zdroj: www.czso.cz) 
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 Zdravotní stav obyvatelstva 

Znečištěné životní prostředí, jmenovitě znečištění ovzduší, je jedním z mnoha faktorů, 

který se podílí na alergických onemocněních. Počet alergických onemocnění obecně stále 

narůstá. Počet pacientů léčených v alergologických ordinacích v roce 2007 na území kraje byl 

124 436, tj. 10 % všech obyvatel kraje. 

Akutní respirační onemocnění (dále jen ARO) jsou nejčastější skupinou onemocnění 

dětského věku a jejich výskyt je výsledkem působení řady vlivů jako je epidemiologická 

situace, odolnost organismu, znečištění ovzduší a klimatické podmínky. Incidence ARO proto 

hraje důležitou roli v popisu zdravotního stavu obyvatelstva. [4] 

V celém kraji je k dispozici přes 7 000 lůžek v 18 nemocnicích a dalších 2 976 lůžek v 

odborných léčebných ústavech a léčebnách dlouhodobě nemocných. Zařízení sociálních 

služeb disponují více než 10 000 místy, především pro staré občany. [21] 

5.3. Podnebí v Moravskoslezském kraji 

Podnebí centrální části kraje je teplé a suché, Jeseníky na severozápadě a Beskydy na 

jihovýchodě mají chladné a vlhké klima. Nejvyšší úhrny srážek mají Beskydy (orograficky 

zesílené návětrným efektem), Lysá hora je místem s nejvyšším úhrnem srážek na Moravě (cca 

1 450 mm ročně). 

V tabulce níže, uvádím průměrné hodnoty naměřené za období let 2002 – 2008. Dané 

hodnoty jsou z měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu. [26] 

Tabulka 5: Klimatické podmínky v MSK (zdroj: www.chmu.cz) 

 2000 - 2008 

Průměrná teplota vzduchu (°C) 

Lysá Hora (1 324 m n. m.) 3,7  
Mošnov (251 m n. m.) 9,3  

Úhrn srážek (mm/rok) 

Lysá Hora (1 324 m n. m.) 1 441,2  
Mošnov (251 m n. m.) 627,7  

Trvání slunečního svitu (h/rok)  

Lysá Hora (1 324 m n. m.) 1 587,7  
Mošnov (251 m n. m.) 1 776,4  
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5.4.  Stav životního prostředí 

Moravskoslezský kraj patří mezi nejzatíženější oblasti v České republice, neboť v 

minulosti byly znečištěny všechny složky životního prostředí. Dnes se jako nejzávažnější jeví 

kontaminace půdy a podzemních vod v důsledku průmyslové činnosti, důlní poklesy a 

znečištění povrchových vod. Přírodní charakter a odlišný ekonomický vývoj se podílejí na 

rozdílech v kvalitě životního prostředí jednotlivých oblastí kraje. Nejzávažnější dopady na 

životní prostředí se koncentrují do střední a severovýchodní části kraje (Ostravsko, Karvinsko 

a Třinecko). [4] 

5.5.  Průmysl a energetika 

Moravskoslezský kraj je celostátním centrem hutní výroby, současně je zde 

soustředěna i těžba černého uhlí téměř celé produkce ČR, i když dochází k poklesu 

vytěženého množství. [21] V celkové těžbě nerostných surovin v ČR, zaujímá MSK 2. místo. 

Ostravsko–karvínský revír je již jediným (nepočítáme-li zanedbatelnou produkci v Žacléři) 

domácím producentem černého uhlí a to jak energetického, tak koksovatelného. V 

současnosti probíhá těžba na 5 dolech (ČSA, ČSM, Darkov, Lazy a Paskov). Důležitá je i 

těžba stavebních surovin (kamene) a vápenců. Vápenec, používaný pro hutě a výrobu vápna je 

těžen na ložisku Štramberk. Těžba cihlářských surovin klesá (např. Kunín, Hlučín). Kraj je 

producentem téměř 38 % domácí těžby zemního plynu, z čehož téměř 60 % pochází z důlních 

děl. Vedle těchto tradičních odvětví se v kraji dále prosazuje výroba a rozvod elektřiny, plynu 

a vody, výroba dopravních prostředků a výroba chemických látek, přípravků, léčiv a 

chemických vláken. MSK je vysoce průmyslovou oblastí s energeticky náročným průmyslem 

(výroba koksu, železárny, ocelárny, atd.). Z hlediska ČR se zde spotřebuje nejvíce energie, 

největší podíl spotřeby elektrické energie tedy zabírá právě průmysl a energetika. [4] 

Dopravní podmínky 

V květnu 2002 byla zahájena stavba dálnice D 47, která se stane součástí VI. 

Evropského multimodálního koridoru. Dálnice mezi Lipníkem nad Bečvou a polskou hranicí 

u Bohumína o délce 80,2 km by měla řešit dopravní obslužnost a ekonomické oživení. 

Silniční komunikační systém se v současnosti opírá o hlavní mezinárodní silnice: 

 I/11 (E 75): Opava – Ostrava – Český Těšín – Mosty u Jablunkova 

 I/48 (E 462): Nový Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín, které procházejí 

východní částí kraje.  
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Moravskoslezský kraj protínají dva železniční tahy evropského významu: 

 elektrifikované tratě č. 270 a č. 320.  

Trať č. 270 je významným úsekem hlavní železniční trasy ČR Praha – Bohumín. 

Dosažitelnost regionu letecky je zabezpečována prostřednictvím mezinárodního letiště 

v Mošnově, druhého největšího letiště v ČR, jehož délka přistávací dráhy 3 500 m umožňuje 

přistávání všech kategorií letadel bez omezení.  [4] 
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6  Analýza rizik na území Moravskoslezského kraje 

Analýz rizik existuje celá řada, avšak ne všechny jsou použitelné k analýze celého 

území, či k analýze mimořádných událostí vzniklých v důsledku přírodních vlivů. V úvodu 

této kapitoly je tak seznámení s vybranými metodami, které jsou vhodné pro posuzování 

územních celků. 

Ishikawův diagram (diagram příčin a následků) 

Diagram je grafickým znázorněním různých faktorů, které ovlivňují důsledek. Účelem 

této metody je stanovení nejpravděpodobnější příčiny problému, který řešíme princip této 

metody vychází ze základního zákona - každý následek (problém) má svou příčinu nebo 

kombinaci příčin. Při tvorbě Ishikawa diagramu se využívá zásady brainstormingu, který 

pomáhá definovat všechny možné, i málo pravděpodobné, příčiny problému jež řešíme. Jedná 

se tedy o týmovou metodu, která umožňuje specifikovat příčiny problémů, zajišťuje 

systémový přístup k řešení problémů. Nevýhodou této metody je pouze slovní pojmenování 

bez číselných údajů a nízká objektivita. 

Analýza stromem poruch (FTA) 

Analýzy stromem poruch je deduktivní metoda, která vyhledává jednotlivé havárie 

nebo systémové poruchy a určuje příčiny těchto událostí. FTA je grafický model různých 

kombinací poruch zařízení a lidských chyb, které mohou vyústit v hlavní systémovou poruchu 

nazývanou „vrcholová událost“. 

Metoda se nehodí pro rané fáze projektování, je náročná na čas a náročnost se zvyšuje 

v závislosti na složitosti systému. 

Analýza SWOT 

SWOT analýza je komplexní metodou kvalitativního hodnocení. Jádro metody spočívá 

v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních 

skupin (tj. faktory vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ vnitřní stránky subjektu a faktory 

vyjadřující PŘÍLEŽITOSTI a HROZBY jako vlastnosti vnějšího prostředí). 

Metoda SWOT je používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších 

objektech zkoumání, je jednoduchá, výstižná, akceptuje silné stránky a omezuje slabé stránky. 

Nevýhodou této analýzy je těžká aplikovatelnost na všechny problémy a 

psychologický problém s uváděním slabých stránek. 
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Analýza souvztažnosti 

Jedná se o metodu, která slouží k identifikaci rizika a k vyhledávání rizik se také 

používá. Je vhodná pro posuzování celkové rizikové situace na teritoriu podniku, města, 

okresu, kraje či republiky, protože právě provázanost těchto prvků rizika v systému rizika 

umožňuje domino-efekt nebo synergický efekt při šíření destrukce z jednoho místa na druhé. 

Metoda neslouží k výpočtu pravděpodobnosti výskytu (či četnosti výskytu) 

mimořádné události, ale k hledání vazeb mezi zdroji rizik a mezi objekty rizik (postižené 

objekty). 

Program SFERA 

Nový program na analýzu rizika území, vyvinutý speciálně pro analýzu rizika 

územních a objektových havarijních plánů je explicitně určen pro analytické účely, lze jej 

však s výhodou využít pro rychlé kriteriální rozhodování. 

Program lze využít i k prostému uspořádání prvků technických systémů, u kterých 

potřebujeme sestavit strom souvislosti definovaných prvků. Od ostatních podobných systému 

se program liší svou schopností řešit problematiku neviditelných cyklických vztahů uvnitř 

analyzované struktury. 

Analýza vzniku mimořádných událostí 

Metoda vypracována HZS Moravskoslezského kraje, vznikla na základě zkušeností a 

vzájemné spolupráce jednotlivých členů expertního týmu. Expertní tým pomocí expertních 

odhadů stanovil na základě typů mimořádných událostí (dále jen MU) jejich charakteristiku, 

ohrožení pro společnost a potřebná opatření, tzv. kvantitativní ukazatele.  

Vlastní analýza má dvě části: 

I. Etapa – Definování MU a analýza následků 

Nejprve je potřeba definovat typy mimořádných událostí. Jakmile je tento krok splněn, 

je potřeba stanovit pro jednotlivé typy mimořádných událostí ukazatele, které se určují z již 

předem vytvořených a daných tabulek a dle předem stanovených kritérií (viz. příloha). 

Jakmile jsou všechny tyto ukazatele k jednotlivým typům mimořádné události přiděleny, 

můžeme dle nich vypočíst míru rizika daného typu mimořádné události (výpočet – viz. 

příloha). 
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II. Etapa - Výsledky souhrnné analýzy vzniku MU na základě výsledné míry 

rizika 

V druhé etapě vlastní analýzy je zapotřebí stanovit korigovanou míru rizika, stanovit 

následné typy mimořádných událostí, poté výpočet sumy korigovaných mír rizik následných 

mimořádných událostí a výslednou míru rizika. Jako poslední krok, se mimořádné události 

rozdělí dle kategorií událostí a dle výsledné míry rizika se stanoví pořadí mimořádných 

událostí pro jednotlivé kategorie. 

6.1.  Analýza příčin vzniku hydrometeorologického extrému 

Na základě zjištěných informací o vhodnosti a použitelnosti výše uvedených analýz, je 

pro zjištění příčin vzniku mimořádné události nejvhodnější analýza stromem poruch (dále jen 

FTA). Na rozdíl od týmové metody Ishikawa diagramu, je FTA čistě deduktivní metoda, která 

může být zpracována jednotlivcem a poskytne i grafické znázornění příčin vedoucích 

k mimořádné události. 

 

Obrázek 3: Příčiny hydrometeorologického extrému - dlouhotrvající vedro a sucho (zdroj: vlastní tvorba) 
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6.2.  Analýza rizik vyskytujících se na území Moravskoslezského kraje 

 

K analýze rizik na území MSK je vhodná analýza vzniku MU, která jednak stanoví 

míry rizik jednotlivých typů MU, následně řeší i sekundární dopady jednotlivých typů MU, na 

jejichž základě určí výslednou míru rizika. Další výhoda této analýzy je ta, že již v počátku 

výpočtů jsou jednotlivé typy MU rozlišeny dle předpokládaného stupně poplachu do 

jednotlivých kategorií. Výsledné míry rizik jsou poté posuzovány pouze v rámci dané 

kategorie události. 

Postup vlastní analýzy vzniku MU je uveden v přílohové části (viz. Příloha č. 1), níže 

jsou uvedeny pouze výsledné tabulky a grafy s výslednými hodnotami. Jednotlivé typy 

mimořádných událostí jsou seřazeny dle kategorií událostí, ve kterých jsou seřazeny dle 

výsledné míry rizika, které představují. 

 

Tabulka 6: Tabulka mimořádných událostí ohrožujících MSK, seřazených dle výsledné míry rizika a 

kategorií mimořádné události (zdroj: vlastní tvorba) 

Číslo 
MU Typ MU 

Kategorie 
události 

Pořadí dle výsledné 
MR 

Výsledná 
míra 
rizika 

3 Záplava IV. 1 1234 
10 Dlouhotrvající vedro a sucho IV. 2 1000 
6 Vichřice IV. 3 930 
4 Zvláštní povodeň IV. 4 738 

12 Zemětřesení IV. 5 530 
31 Epizootie IV. 6 124 
30 Epidemie IV. 7 93 

     

33 Terorismus III. 1 1626,4 
7 Námrazy, náledí III. 2 1010 
5 Větrná smršť III. 3 865 

19 Havárie v železniční dopravě III. 4 186 
11 Požáry III. 5 180 
20 Havárie v letecké dopravě III. 6 144 
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Číslo 
MU Typ MU 

Kategorie 
události 

Pořadí dle výsledné 
MR 

Výsledná 
míra 
rizika 

1 Přívalový déšť II. 1 1665 
2 Krupobití II. 2 1545 
8 Sněhová kalamita II. 3 938 
9 Teplotní inverze II. 4 455 

24 Poruchy v zásobování elektřinou II. 5 402 
15 Únik metanu II. 6 353 
18 Havárie v silniční dopravě II. 7 310 
17 Únik výbušných plynů a par II. 8 270 
13 Sesuv půdy II. 9 244 
26 Poruchy v zásobování palivy II. 10 243 
21 Havárie v potrubní dopravě II. 11 228 
25 Poruchy v zásobování teplem II. 12 153 
35 Emigrační vlny II. 13 114 
16 Výbuch plynů, par, prachů II. 14 108 
32 Napadení škůdci II. 15 102 

     

14 Propad zemských dutin I. 1 464 
29 Poruchy technologických procesů I. 2 438 
28 Poruchy v telekomunikační síti I. 3 321 
23 Poruchy v zásobování plynem I. 4 225 
22 Poruchy v zásobování vodou I. 5 213 
27 Poruchy v zásobování surovinami I. 6 111 
34 Organizovaný zločin I. 7 88 

 

Z výsledné tabulky je patrné, že ty největší rizika pro MSK představují živelné 

pohromy a to v uvedeném pořadí (viz. Graf 3). Jedná se sice o mimořádné události, které 

nejsou až tak časté, ale jejich dopady jsou rozsáhlé a mají dlouhodobý charakter, díky tomu 

představují pro MSK mimořádné události s velkou mírou rizika. 
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Graf 3: Výsledné mimořádné události ohrožující MSK (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Dalším vhodným programem k analýze rizik na území MSK je SFERA, která je 

schopná řešit problematiku neviditelných cyklických vztahů uvnitř analyzované struktury. 

Tato schopnost je výhodou k posouzení vzájemných vztahů mezi jednotlivými typy 

mimořádných událostí. 

Popis programu a hlavního účelu Sfery je uveden v přílohové části (viz. Příloha č. 3). 

V této kapitole jsou uvedeny pouze základní informace a výstupy z analýz prováděných 

v programu Sfera. Pro vstupní analýzu k posouzení rizik na území Moravskoslezského kraje, 

je vycházeno ze stejných typů mimořádných událostí, které jsou uvedeny v tabulce výše (viz. 

Tabulka 6). Výstupy jsou  převedeny do grafické podoby. 

 



 - 38 -  38

Tabulka 7: Výsledné hodnoty mimořádných událostí, seřazené dle zranitelnosti, kterou představují pro 

MSK (zdroj: vlastní tvorba - výstupy z programu Sfera) 

Jméno Typ mimořádné události Zranitelnost 
Váha 

pořadí Pořadí % Vliv 
TER[0] Terorismus 44,9 0,00229 12 0,33% 
DVS[0] Dlouhotrvající vedro a sucho 43,65 0,00624 4 0,89% 
ZVP[0] Zvláštní povodně 42,15 0,00464 6 0,66% 
POV[0] Povodně 42 0,00377 8 0,54% 
SNK[0] Sněhové kalamity 37,7 0,000833 18 0,12% 
PZV[1] Poruchy v zásobování vodou 37,65 0,00151 15 0,22% 
PZS[0] Poruchy v zásobování surovinami 24,1 0,00336 9 0,48% 
OZL[0] Organizovaný zločin 24,05 0,00112 16 0,16% 
ZEM[0] Zemětřesení 23,7 2,16E-05 30 0,00% 
VIC[0] Vichřice 20,7 0,00257 11 0,37% 
POZ[0] Požár 11,75 0,181 1 25,90% 
HLD[0] Havárie v letecké dopravě 11,2 0,0028 10 0,40% 
VPP[1] Výbuch plynů, par a prachů 10,3 0,103 2 14,70% 
EPI[0] Epidemie 8,95 0,0018 13 0,26% 
SEP[1] Sesuv půdy 8,15 5,73E-05 28 0,01% 
PZP[1] Poruchy v zásobování plynem 6,1 0,000178 24 0,03% 
HZD[0] Havárie v železniční dopravě 5,85 0,00165 14 0,24% 
PZT[0] Poruchy v zásobování teplem 5,8 0,000273 22 0,04% 
HSD[1] Havárie v silniční dopravě 5,65 0,0565 3 8,07% 
PZE[1] Poruchy v zásobování energiemi 5,15 0,000311 21 0,04% 
NSK[0] Napadení škůdci 4,55 0,000632 19 0,09% 
HPD[1] Havárie v potrubní dopravě 3,7 0,000104 25 0,01% 
TIN[0] Teplotní inverze 3,6 0,00109 17 0,16% 
PRD[0] Přívalový déšť 3,6 0,000432 20 0,06% 
PTP[0] Poruchy technologických procesů 3,25 0,00481 5 0,69% 

PTL[1] Poruchy v telekomunikačních 
sítích 2,6 8,61E-05 26 0,01% 

EPZ[1] Epizootie 2,35 5,75E-05 27 0,01% 
VSM[1] Větrná smršť 1,85 0,000222 23 0,03% 
UNM[0] Únik metanu 0,64 0,00414 7 0,59% 
EMV[0] Emigrační vlny 0,6 2,74E-05 29 0,00% 
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Vzhledem k povaze programu a způsobu hodnocení jednotlivých mimořádných 

událostí, jsou vždy dva výstupy z analýz prováděných ve Sfeře. Je to z toho důvodu, že 

jednotlivé mimořádné události Sfera posuzuje z více hledisek a dle různých kritérií. Je nutné 

sledovat dvě hodnoty ke každé mimořádné události. Důležitá hodnota je zranitelnost, kterou 

daný typ mimořádné události představuje pro MSK, ale také je důležité sledovat, jaký 

procentuální vliv na území, má daný typ mimořádné události. 

Terorismus se staví na první příčku ve vztahu ke zranitelnosti, které představuje pro 

Moravskoslezský kraj. Tento výsledek je zcela logický, protože v případě uskutečněného 

teroristického útoku se jedná a velké ztráty na lidských životech, zdraví, majetku a kritické 

infrastruktuře. Dopad na naše území by byl obrovský, a je tak logické, že tento typ 

mimořádné události představuje velkou zranitelnost pro MSK. Pokud ale stejnou mimořádnou 

událost posoudíme z hlediska pravděpodobnosti a četnosti jejího výskytu na našem území, 

zjistíme, že pro nás, až tak velkou hrozbu nepředstavuje. Vliv této mimořádné události na 

naše posuzované území je malý a dle tohoto pořadí se staví až na 12. místo s 0,33% vlivem. 
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0,89%

8,07%

14,70%

25,90%

POZ[0] VPP[1] HSD[1] DVS[0] PTP[0] ZVP[0] UNM[0] POV[0] PZS[0] HLD[0]
VIC[0] TER[0] EPI[0] HZD[0] PZV[1] OZL[0] TIN[0] SNK[0] NSK[0] PRD[0]
PZE[1] PZT[0] VSM[1] PZP[1] HPD[1] PTL[1] EPZ[1] SEP[1] EMV[0] ZEM[0]

 

Graf 4:  % Vliv mimořádných události na území MSK (zdroj: vlastní tvorba - výstupy z programu Sfera) 

Dle procentuálního vlivu na Moravskoslezský kraj se naopak na první příčku dostávají 

požáry s 25, 9% vlivem. Dle statistických údajů zjistíme, že k požárům vyjíždějí hasičské 

záchranné sbory (dále jen HZS) nejčastěji společně s technickými haváriemi a dopravními 

haváriemi (viz. Příloha č. 6). Tyto typy mimořádných událostí, však naopak nepředstavují 



 - 40 -  40

takovou velkou hrozbu, ve většině případů nedosahují takových rozměrů a neovlivňují tak 

velkou škálu oblastí. Zranitelnost pro MSK je tedy nižší (požáry = 11,75). 

K objektivnímu posouzení je tedy nutné sledovat obě tyto hodnoty vzájemně. 

Mimořádná událost, která se vlivem na posuzované území dostává do popředí a zároveň 

zranitelnost, kterou představuje pro dané území, nabývá vysokých hodnot, je závažná a je 

důležité se zabývat jejími dopady a řešit její následky. 

Pokud si projdeme výslednou tabulku a výsledné grafy analýzy rizik vyskytujících se 

na území MSK, zjistíme, že pro toto území představují největší hrozbu tyto mimořádné 

události: 
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Graf 5: Úroveň zranitelnost území MSK jednotlivými typy mimořádných událostí (zdroj: vlastní tvorba - 

výstupy ze Sfery) 

Pro názornější grafické porovnání výstupů z obou analýz, jsou výsledné hodnoty 

vloženo do jednoho grafu k porovnání (viz. níže Graf 8). 
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Vzhledem k tématu mé práce je důležité posoudit vzájemné vazby a dopady přírodních 

pohrom na území Moravskoslezského kraje. K tomuto posouzení a hodnocení jsem opět 

použila program Sfera, kde jsem hodnotila pouze mimořádné události přírodního charakteru a 

jejich vzájemné vazby a vztahy, bez technogenních a sociálních mimořádných událostí, které 

by mohly být vyvolány v důsledku působení živelných událostí. 

Podrobnější údaje jsou uvedeny v přílohové části (viz. Příloha č. 4), v této práci 

uvádím jen pro znázornění a přehlednost grafické výstupy. Výsledné grafy jsou opět 

rozděleny do dvou, dle procentuálního vlivu MU na MSK a dle zranitelnosti, které pro MSK 

představují. 

% Vliv živelných pohrom na MSK

90,20%

Dlouhotrvající vedro a sucho Zemětřesení Povodně Zvláštní povodně
Sněhové kalamity Požáry Vichřice Větrné smrště
Sesuv půdy Přívalové deště Teplotí inverze

 

Graf 6: Výsledný graf procentuálního vlivu mimořádných událostí živelného původu na MSK (zdroj: 

vlastní tvorba - výstupy ze Sfery) 
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Graf 7: Úroveň zranitelnosti MSK mimořádnými událostmi živelného původu (zdroj: vlastní tvorba - 

výstupy ze Sfery) 

Z výsledných hodnot provedených analýz je zřejmé, že mimořádná událost – 

Dlouhotrvající vedro a sucho představuje pro Moravskoslezský kraj značnou hrozbu a 

vzhledem k současným změnám klimatu se již nejedná o jev zcela nepravděpodobný.  

Naměřená data Českého hydrometeorologického ústavu dokazují, že k navyšování 

průměrných teplot již dochází (viz. Příloha č. 2 a Tabulka 5). Výsledky modelových scénářů 

ukazují, že v regionálním měřítku lze do roku 2050 předpokládat zvýšení ročního průměru 

průměrné denní teploty vzduchu o 0,9 až 3,0 °C a malý pokles ročních úhrnů srážek o 0,2 až 

0,6 %. Extrémní sucho sužovalo Českou republiku v roce 2003. Český hydrometeorologický 

ústav charakterizoval tento výskyt extrému jako stoleté sucho. Dle jeho údajů bylo kritickým 

suchem zasaženo 53% území ČR, zejména východní Čechy a jihozápadní Morava. Značné 

škody byly tímto extrémem způsobeny při lesních požárech, kdy se celkové škody rovnaly 

částce 33 667 400 Kč. [6] Podrobnosti tohoto výskytu hydrometeorologického extrému na 

území ČR jsou uvedeny v přílohové části (viz. Příloha č. 7). 

Ve své práci se tedy nadále budu zabývat tímto hydrometeorologickým extrémem, 

jeho hodnocením a řešením jeho následků. 
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Graf 8: Srovnání výsledných hodnot obou analýz (zdroj: vlastní tvorba)
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7 Mimořádná situace – Dlouhotrvající vedro a sucho 

Tato mimořádná událost je charakterizována obdobím, ve kterém nedochází 

k dostatečně vydatným srážkám a teploty dosahují vysokých hodnot. Vedro a sucho je 

klimaticky podmíněným jevem, spojeným s celkovým oteplováním klimatu Země. Extrémní 

vedro a sucho vznikají a vyskytují se převážně v letních měsících při klimatických procesech. 

Jsou důsledkem dlouhodobého setrvávání tlakových výší nad určitým teritoriem při 

dlouhodobých vysokých hodnotách atmosférické teploty. V tomto období dochází 

k vysychání vodních zdrojů (studny, přehrady a nádrže), snižování průtoku vody v řekách a 

potocích. 

Sucho je pojem, znamenající v zásadě nedostatek vody v půdě, rostlinách, nebo i v 

atmosféře. Neexistují jednotná kriteria pro vymezení sucha s ohledem na rozmanitá hlediska 

meteorologická, hydrologická, zemědělská, lesnická, bioklimatologická a celou řadu dalších i 

s ohledem na škody v různých oblastech národního hospodářství. Sucho je způsobováno 

většinou přirozenými procesy v atmosféře (vzniká dlouhodobým  úbytkem srážek při 

současně vysokém vypařování vody), může být způsobeno i zásahem člověka, a to buď 

lokálně (vysušení jezera, odklonění řeky), nebo i globálně vlivem skleníkového efektu. 

Kritickou zátěží je  v období vedra a sucha nedostatek vody. [7] 

Dlouhotrvající vedro a sucho má dopad na širokou škálu oblastí, a to i dlouhodobé na 

krajinu a lidská sídla, protože nejen zbrzdí rozvoj společnosti v daném území, ale má i 

potenciál ke změně rázu krajiny. Například v případě totálního zničení rostlinstva v území 

nastanou projevy zvýšené eroze půdy a horninových masívů, sesuvy, laviny (projevy 

desertifikace, tj. rozšiřování pouští). Ekonomické ztráty ze sucha a následných požárů ukazují, 

že velké živelné pohromy nelze řešit jako jednorázovou záležitost, ale je třeba je řešit 

systémově.[6] 

 Zhodnocení vlivu mimořádné události na území Moravskoslezského kraje a na ostatní 

typy mimořádných událostí jsou provedeny v programu Sfera. Z grafů výsledných hodnot 

uvedených níže a z porovnání vlivů na MSK se zranitelností, kterou pro MSK představují 

jednotlivé typy mimořádných událostí, je patrné, že největší dopady a zároveň i vliv na MSK 

budou mít v době výskytu dlouhotrvajícího vedra a sucha, tyto následné mimořádné události: 

 Epidemie 

 Epizootie 

 Poruchy v zásobování vodou 
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V době přetrvávání vysokých teplot a sucha se zvyšuje pravděpodobnost výskytu 

nemocí, které se v těchto podmínkách snáze šíří a mohou vyústit v epidemie, případně zvířat 

v epizootie. S dlouhodobým výskytem suchých dní budou vysychat vodní koryta a bude 

ubývat podzemní vody, zvyšuje se tedy pravděpodobnost poruch v zásobování vodou a dále i 

potravinami. 

Poruchy technologických procesů Požáry Havárie v železniční dopravě
Havárie v silniční dopravě Epidemie Epizootie
Poruchy v zásobování vodou Organizovaný zločin Poruchy v zásobování surovinami
Teplotní inverze Emigrační vlny Poruchy v zásobování energiemi
Napadení škůdci Výbuch plynů, par a prachů Sesuv půdy

 

Graf 9:  % vliv sekundárních dopadů dlouhotrvajícího vedra a sucha (zdroj: vlastní tvorba - výstup ze 

Sféry) 

Mimořádná událost – Dlouhotrvající vedro a sucho dosahuje mnohem větších 

rozměrů, než je znázorněno ve výsledném grafu. Kromě posuzovaných typů mimořádných 

událostí má dlouhotrvající vedro a sucho mnoho dalších aspektů a sekundárních dopadů na 

různé oblasti lidského života. Tyto oblasti jsou podrobněji popsány v následující podkapitole. 
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Graf 10: Mimořádné události vzniklé v důsledku dlouhotrvajícího vedra a sucha a zranitelnost, kterou 

představují pro MSK  (zdroj: vlastní tvorba - výstupy ze Sféry) 

 

7.1.  Rozsah mimořádné události 

Vedro a sucho bezprostředně ovlivňuje ekonomickou a sociální sféru života v 

 jednotlivých oblastech a zdravotní stav populace. 
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Ohrožené území a objekty 

Sucho jako forma přírodní katastrofy se projevuje nedostatkem srážkové vody, 

podzemní vody nebo jejich kombinací. Jeho důsledkem dochází k odumírání rostlinstva 

v zasažené oblasti a k následnému vymírání živočichů či ke zhroucení celého ekosystému. 

Vysušená krajina je mnohem náchylnější ke vzniku rozsáhlých požárů lesního porostu, 

zemědělských plodin apod. 

Za ohrožená území lze považovat: 

 zóny v klimatických oblastech s velmi nízkým úhrnem srážek,  

 příp. s vysokým počtem tropických dnů.  

Při omezených dodávkách pitné a užitkové vody to jsou především: 

 hustě obydlené oblasti,  

 oblasti s vysokou hustotou průmyslu, a to takového, kde jsou velké nároky na 

dodávku vody (např. chemický, potravinářský apod.), 

 a oblasti zaměřené na zemědělskou produkci (rostlinná a živočišná výroba). [7] 

 

Ohrožené obyvatelstvo 

Nejvíce jsou ohroženi lidé dlouhodobě nemocní, zvláště pak kardiaci, diabetici, 

astmatici, epileptici, lidé s nadváhou a vysokým krevním tlakem.. Do ohrožené skupiny patří 

také gravidní ženy, děti a osoby nad 60 let. 

Problémy se budou vyskytovat u profesí, kde je permanentní zátěž vysokými teplotami 

(tzv. horké provozy) a extrémními vedry se pracovní zátěž ještě  zvyšuje:  

 hutní a sklářské provozy,  

 pekárny apod.  

 a  také zasahující složky IZS, především příslušníci HZS. [7] 

 

7.2. Předpokládané dopady mimořádné události 

V této kapitole jsou uvedeny dané dopady na různá odvětví a oblasti běžného života.  
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Zdraví a životy osob prvotní 

 poškození zdraví a úmrtí způsobené přímým  účinkem horka, příp. 

nedostatkem tekutin (infarkt, kolaps, křeče, úžeh, úpal, horečky, dehydratace) a 

únavou (zlomeniny,  svalová a nervová poranění, poúrazový šok aj.),  

 zvláštní nebezpečí přehřátí (např.  při použití masek a neprodyšných 

ochranných oděvů zasahujícími složkami) 

 spálení pokožky při dlouhodobém vystavení přímému slunečnímu záření 

(nemoci kůže) 

 zhoršení psychického stavu lidí, zejména lidí s duševní poruchou. 

Zdraví a životy osob druhotné 

 těžké úrazy a úmrtí – při problémech v provozu dopravy (především železniční 

– vykolejení vlaků).  

 avitaminóza, podvýživa a snadnější šíření nemocí pramenící z nedostatečného 

přísunu vody a potravy,  

 hladomor, k němuž  může dojít v důsledku dlouhotrvajícího sucha (několik let 

po sobě),  

 zhoršení hygienických podmínek usnadňuje vznik a šíření možných nákaz a 

epidemií. 

 poruchy psychiky  (traumata z úmrtí blízkých, ze vzniku škod  a  ztráty 

majetku) 

 účinky nadnormativní koncentrace přízemního ozonu (na dýchací ustrojí, oči, 

plicní tkáň). 

 Zničení nebo poškození majetku 

Velké ztráty v: 

 zemědělství (usychání nebo požáry zemědělských plodin - minimální nebo 

 žádné výnosy, úhyn hospodářských zvířat), 

 lesním hospodářství (zvýšené nebezpečí vzniku lesních požárů, úhyn lesní 

zvěře), 

 rybářství (úhyn ryb), 
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 vodní hospodářství (nedostatek pitné a užitkové vody),  

 rozsáhlé požáry, devastující krajinu, příp. majetek,  

 narušení asfaltové vrstvy vozovek, poškození dopravních prostředků 

 poškození kolejišť drážních těles - může dojít k deformacím kolejí, jejich 

poškození, a tím může být ochromena případně přerušena průjezdnost 

hlavních, vedlejších, místních (vlečky)  i městských železničních tratí.  

 Reálné jsou železniční nehody způsobené vykolejením 

vlakových souprav. 

 znehodnocení surovin, zničení potravin. 

 Životní prostředí 

 Poškození nebo zničení vegetace vlivem sucha nebo požárů, 

 dochází k popraskání půdy a k desertifikaci krajiny (proces degradace území 

na pouštní, polopouštní nebo podobně vypadající na vodu chudou oblast),  

 vlivem převládajícího výparu nastává  zasolování půdy, což zmenšuje její 

úrodnost do budoucna, 

 může dojít k narušení přírodních ekosystémů (v MSK se nachází 3 chráněné 

krajinné oblasti:Beskydy, Jeseníky, Poodří),  

 erozní vlivy, 

 pokles vydatnosti vodních zdrojů, vyschlá  napajedla, 

 ve zvýšené míře dochází k zátěžovým biologickým procesům (hnilobné 

procesy, růst vodní řasy, sinice, přemnožení mikroorganizmů). Ty způsobují 

zhoršenou kvalitu vody, sníženou trvanlivost potravin a ostatního biologického 

materiálu, 

 zhoršená kvalita ovzduší (inverze, nárůst koncentrace škodlivin a  přízemního 

ozónu, který vzniká v intenzivním slunečním záření jako reakce uhlovodíků a 

oxidů dusíku), 

 úhyn ryb a zvěře, 

 zdravotní komplikace u zvířat (možné epizootie). 
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 Ekonomika 

 Snížení zisku podniků závislých (zvýšené nároky) na dodávce vody  (omezení  

nebo uzavření výrobních, prodejních nebo jiných kapacit nebo jejich snížený 

výkon), 

 snížení zisku v zemědělství, 

 růst nákladů ve zdravotnictví,  

 nárůst nákladů na úhradu systému nouzového zásobování vodou, 

 zvýšený rozsah nákladů na bezpečnostní zajištění území, 

 snížený výkon vodních elektráren,  

 omezení výroby energií z nedostatku technologické vody (voda jako hnací 

prostředek  pro vodní turbíny) a jako skrápěcí a chladící médium (např. u 

uhelných elektráren),  

 problémy v provozech a službách závislých na používání vody (voda jako 

chladící médium, jako čistící složka, dekontaminační složka, hasební  a kropicí 

látka), 

 škody na majetku i životním prostředí. 

 Sociální oblast 

 Zvýšená pracovní neschopnost, 

 nárůst požadavků na psychosociální péči o postižené osoby, 

 vznik sociálního napětí, které může přerůst až ve vážné  konflikty o vodu a 

potraviny, 

 rozsáhlá migrace obyvatelstva ze zasažené oblasti, 

 problémy v domácnostech  (závislost na dodávkách pitné vody,  energií, na 

zásobování základními potravinami), 

 snížená kultura cestování, omezené rekreování a lázeňství. 

 Kritická infrastruktura 

 Ochromení činnosti a provozu subjektů kritické infrastruktury závislých na 

dodávkách vody (pitné, užitkové), např.: 

 potravinářský průmysl (masokombináty, jatka), 
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 chemický průmysl,   

 zdravotnická a sociální zařízení, 

 vodárenské společnosti (přerušení nebo omezení odběru  a 

dodávek pitné vody), 

 nouzové služby (HZS), 

 odstavení vodních zdrojů,  

 ztížené  nasazení složek IZS a provádění záchranných a 

likvidačních prací (nezabezpečení nebo omezení dodávek 

vody). 

 přetížení energetické soustavy (používání klimatizace, 

ventilace, chladících a mrazících  zařízení), možné výpadky 

v dodávkách elektrické energie (tzv. blackouty), což způsobí 

kaskádový i vějířovitý efekt tím, že při rozsáhlém dlouhodobém 

výpadku dodávek elektrické energie se omezí, případně zcela 

ochromí funkčnost všech prvků KI závislých na dodávkách 

elektrické energie, a to může mít za následek částečné nebo 

úplné paralyzování společnosti.  

Omezené dodávky elektrické energie mohou způsobit: 

 problémy ve výrobní sféře, 

 problémy v dopravě, komunikaci, 

 omezení služeb (bankovní, poštovní atd.), 

 omezení zdravotní péče, 

 problémy s dodávkami  plynu do výrobních podniků a domácností, atd. 

      Jiné atributy společnosti 

 Dočasná  destabilizace mezilidských vztahů,    

 situační panika (např. při nedostatku vody a potravin),  

 skepse (pochybování o účinnosti přijatých opatření),  

 destabilizace bezpečnosti a veřejného pořádku - nerespektování nařízených 

opatření. [7] 
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8 Návrh hodnocení a řešení hydrometeorologického extrému 

V této části práce je uveden návrh hodnocení a řešení dlouhotrvajícího vedra a sucha. 

K hodnocení této mimořádné události je zapotřebí sledovat několik faktorů, které výskyt 

extrému předpovídají a ovlivňují. Mezi tyto faktory patří: 

 Průměrná teplota (°C) 

 Počet tropických dnů 

 Vlhkost vzduchu (%) 

 Úhrn srážek (mm) 

 Stav vody (cm) 

 Průtok (m3/s) 

 Vodní kapacita půdy (půdní vlhkost %) 

 

Sledované kritéria a navrhované limity k jednotlivým stupňům jsou uvedena v tabulce  

a vývojovém schématu (viz.níže Tabulka 8 a  Schéma 1). Navrhovaný postup hodnocení tohoto 

extrému je obdobný k hodnocení povodní. Vývoj mimořádné události dlouhotrvající vedro a 

sucho lze taktéž popsat třemi stupni, které jsou na schématu barevně označeny a odlišeny. 

Jednotlivé stupně udávají limity hodnocených kritérií a k nim příslušná navrhovaná opatření. 

Vzhledem k rozsahu mimořádné události, jsou navrhovaná opatření značná a narušila by 

přehlednost vývojového schématu. Z tohoto důvodu jsou daná opatření k daným stupňům 

uvedena dále, v samostatných tabulkách. 

Tabulka 8: Hodnocení mimořádné události - Dlouhotrvající vedro a sucho (zdroj: vlastní tvorba) 

Stupeň nebezpečí: Limity sledovaných hodnot: Opatření: 

1. stupeň - Upozornění Teplota vzduchu:  30°C – 35°C 
Relativní vlhkost vzduchu:  30% - 15% 
Přízemní ozon: 
Nad limitem 180 mikrogramů/m3, tři po sobě 
následující hodiny. 
Vlhkost půdy:  30% - 20% 
Stav a průtok vody: 
Stav a průtok vody klesne pod dlouhodobý průměr 
pro daný vodní tok a měrné stanice 

Preventivní 
opatření 
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Stupeň nebezpečí: Limity sledovaných hodnot: Opatření: 

2. stupeň - Varování Teplota vzduchu:  36°C – 40°C 
Relativní vlhkost vzduchu:  15% - 5% 
Přízemní ozon: 
Množství ozonu ve vzduchu se udrží nad limitem 
240 mikrogramů/m3, tři po sobě následující hodiny. 
Vlhkost půdy:  20% - 10% 
Stav a průtok vody: 
Stav a průtok vody klesne pod dlouhodobý průměr 
pro daný vodní tok a měrné stanice 
 

Mimořádná 
opatření 

3. stupeň - Výstraha  Teplota vzduchu:  > 40°C 
Relativní vlhkost vzduchu:  5% - 0% 
Vlhkost půdy:  10% - 0% 
Stav a průtok vody: 
Stav a průtok vody klesne pod dlouhodobý průměr 
pro daný vodní tok a měrné stanice 
 

Krizová 
opatření 

 

V případě, že hrozí vznik mimořádné události je zapotřebí sledovat dané parametry 

vývoje mimořádné události a učinit jistá opatření, aby dopad mimořádné události byl co 

nejmenší. Jednotlivá opatření jsou rozdělená dle jednotlivých stupňů nebezpečí daného 

extrému, avšak jednotlivě na sebe navazují. Tedy v případě, že dlouhotrvající vedro a sucho 

bude postupně procházet všemi stupni až po třetí nejzávažnější, daná opatření se budou 

stupňovat taktéž. K preventivním opatřením se budou postupně dle závažnosti přidávat 

opatření mimořádná až po opatření krizová, ke kterým bude přistoupeno po vyhlášení 

krizového stavu. Přehled a nástin možných opatření je uveden v následujících podkapitolách. 
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Dlouhotrvající 
vedro a sucho

Průměrná 
teplota > 30°C

Výskyt tropických dnů
(> 2 dny jdoucí za sebou)

Realizace 
preventivních 

opatření
20% - 30%

Monitorování 
hydrologické 

situace

30% - 15%

Monitorování 
meteorologické a 
klimatické situace 

> 180 
mikrogramů/m3

Měření čistoty 
ovzduší a vod

Průměrná 
teplota > 35°C

Relativní vlhkost 
vzduchu

Průměrná 
teplota > 40°C

Realizace 
krizových 
opatření

Realizace 
mimořádných 

opatření

15% - 5%

5% - 0%

> 240
 mikrogramů/m3

Realizace 
preventivních 

opatření

Realizace 
krizových 
opatření

Realizace 
mimořádných 

opatření

Realizace 
preventivních 

opatření

Realizace 
mimořádných 

opatření

Stav a průtok 
vody

Půdní 
vlhkost

10% - 20%

0% - 10%

Přízemní ozon

Realizace 
preventivních 

opatření

Realizace 
krizových 
opatření

Realizace 
mimořádných 

opatření

Nejsou nutná 
žádná opatření

< průměrný stav
na daném vodním toku

Realizace 
mimořádných 

opatření

 Schéma 1: Schéma postupu hodnocení mimořádné událostí (zdroj: vlastní tvorba)
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8.1.  Návrh řešení mimořádné události 

S řešením možných následků dlouhodobého vedra a sucha je nutné začít již při 

územním plánování, projektování, výstavbě a provozování objektů a infrastruktur, kde je 

třeba zohledňovat nebezpečí výskytu tohoto extrému a zapracovávat příslušné normy a 

standardy, a to i s ohledem na jejich kritičnost v území. [6] 

V případě 1. stupně dané mimořádné události, je v prvé řadě zapotřebí monitorovat 

situaci, sledovat meteorologické zprávy a informace a vodohospodářskou situaci. Monitorovat 

je zapotřebí hydrologickou, meteorologickou a klimatickou situaci, dále čistotu ovzduší a vod 

a možnost výskytu epidemií či epizootií. 

Tabulka 9: Navrhovaná preventivní opatření (zdroj: vlastní tvorba) 

1. stupeň – Upozornění 
 

Preventivní opatření 

Subjekt: Opatření: 

Český hydrometeorologický ústav 
pobočka Ostrava   
 

Poskytování informací o aktuální meteorologické a 
hydrologické situaci na území MSK spolu 
s předpovědí budoucího vývoje, o nepříznivých 
imisních jevech vč. předpovědi rozptylových 
podmínek,  o koncentracích znečišťujících látek 
v ovzduší a o výskytu extrémních povětrnostních 
jevů. 

Krajský úřad (dále jen KÚ) 
Obce s rozšířenou působností (dále 
jen ORP) 
Obce  

Vyhlášení opatření: 
- zákaz vstupu do lesních porostů 
- zákaz vypalování porostů, včetně staré a 

suché trávy 
- zákaz rozdělávání ohňů, táboráků v lesích 
- doporučená zdravotní omezení u kritických 

skupin lidí (omezení vykonávání namáhavých 
činností a pohybu na přímém slunci, 
v poledne, dodržování pitného režimu apod.) 

- stanovit harmonogram útlumu méně 
důležitých hospodářských činností. 

- analyzovat situaci před pohromou 
Aktivace sborů dobrovolných 
hasičů 

Sledování oblastí s možným výskytem požárů 

Aktivace zdravotnických 
dobrovolných organizací 

Kontrolní návštěvy u kritické skupiny obyvatel a 
zajištění péče o ně. 
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Aby se podařilo minimalizovat škody způsobené mimořádnou událostí, hned 

v počátcích jejího působení, je důležité aktivizovat určené organizace a orgány krizového 

řízení, aby byly připraveny reagovat a zasáhnout co nejdříve. 

Tabulka 10: Přehled mimořádných opatření (zdroj: Operační plán Dlouhotrvající vedro a sucho, HZS 

MSK) 

2. stupeň – Varování 
 

Mimořádná opatření 

Subjekt: Opatření: 

KOPIS 

Přenos informací v rámci systému hlásné a předpovědní 
meteorologické služby a vyrozumění příslušných orgánů. 
Koordinace záchranných prací 

- Zabezpečení součinnosti se složkami IZS 
- Sledování, zda při nasazování základních složek nedochází 

k problémům, nebo není zásah znemožněn 
- Aktivace služby nouzového zásobování vodou 
- V kritickém období spolupracovat s lesní správou, 

zemědělskými podniky a vypracovávat součinnostní plány. 

HZS MSK 

Likvidace případných požárů. 
Zajištění evakuace bezprostředně ohrožených osob pří vzniku 
rozsáhlých požárů. 
Organizování služby nouzového zásobování pitnou vodou, 
příprava cisternových vozů. 
Poskytnutí základních prostředků humanitární pomoci. 
Zamezení dalšího rozvoje události. 

Letecká hasičská služba 
 

Realizace letů pro včasné zjištění požárů v lesích, k zabránění 
jejich rozšíření a pro hašení lesních požárů. 

Městská (obecní) policie 

Při vzniku rozsáhlých požárů, zajištění opuštěných bytů a domů 
proti vykradení. 
Pořádkové a dopravní zajištění, ostraha. 
Zajištění kvalitního nepřetržitého toku informací. 

Zdravotní záchranná 
služba 

Zajištění zdravotnické pomoci postiženým. 
Zapojení dalších zdravotnických zařízení. 
Letecká záchranná služba – lékařská odborná pomoc, transport 
postižených osob. 

Krajská hygienická stanice 
MSK 

Zajištění hygienických a protiepidemických opatření. 
Zabezpečení činnosti výjezdních skupin, hygienicko-toxikologické 
čety a epidemiologické čety. 
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Subjekt: Opatření: 

Služba nouzového 
zásobování pitnou vodou 

Dodávka nezávadné pitné vody, případně obnova vodovodních sítí 
např. SmVaK a. s. 
Dodávky a výroba pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod 
zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou. 

Povodí Odry s. p. 

Řízení a ovlivňování hospodaření s vodami v rámci 
vodohospodářské soustavy povodí Odry podle komplexního 
manipulačního řádu a stanovených priorit: 

- zásobování pitnou užitkovou vodou 
- ochrana jakosti vody v tocích 

SM Plynárenská a. s. 

Odpojení rozvodů plynu či případná obnova 
Zabezpečení a výkon pohotovostní a havarijní služby pro 
rozvodná plynová zařízení, zabezpečení pohotovostní služby pro 
odběrná plynová zařízení na ně napojená. 

ČEZ Distribuce, a. s. 
Údržba, opravy a rekonstrukce energetických zařízení (odpojení 
rozvodných sítí a zařízení, následná obnova, rozvod a dodávku 
elektrické energie). 

SSMSK 
Ostravské komunikace 
České dráhy, a.s 

Silniční a železniční doprava: 
Zabezpečení sjízdnosti komunikací a jejich údržba. 
Zajištění plynulého provozování drážní dopravy. 

KÚ, ORP, obce 

Vyhlášení opatření: 
Omezení spotřeby pitné a užitkové vody (zákaz zalévání rostlin na 
zahrádkách, zákaz mytí aut, plnění bazénů pro soukromé rekreační 
účely). 
Zajištění náhradních dodávek vody a  potravin do postižených 
oblastí 

 

V případě, že výše uvedená mimořádná opatření nepostačí k minimalizaci dopadů 

dlouhotrvajícího vedra a sucha, daná mimořádná událost stále přetrvává, je nutné připojit 

k mimořádným opatřením, opatření krizová. Vyhlášení krizového stavu umožňuje provedení 

některých dalších opatření či omezení, která z krizové legislativy vyplývají. 
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Tabulka 11: Přehled krizových opatření (zdroj: vlastní tvorba, Operační plán Dlouhotrvající vedro a 

sucho, HZS MSK) 

3. stupeň – Výstraha 
 

Krizová opatření 

Subjekt: Opatření: 

HZS MSK 

Zachování dodávky vody do vybraných subjektů KI 
(zejména zdravotnická a sociální zařízení, 
nejdůležitější potravinářské závody) a obyvatelstvu. 
 

Jednotky sborů dobrovolných hasičů Likvidace požárů 

Policie ČR 

Zajištění identifikace zemřelých osob, při vzniku 
rozsáhlých požárů. 

- Uzavření ohrožené oblasti 
- Pořádkové zabezpečení 
- Zajištění regulace dopravy 

Doprovod při převozu přídělových lístků nebo 
nedostatkových komodit, ostraha jejich úložišť. 
Zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti: 

- Pomáhat k zajištění ochrany přepravy, 
uskladnění a distribuce potravin, balené 
pitné vody, dalších vybraných komodit a 
přídělových lístků. 

- Pořádková služba při realizaci regulačních 
opatření. 

- Odhalovat krádeže potravin, balené pitné 
vody, dalších vybraných komodit a 
přídělových lístků a zamezení kupčení 
s nimi. 

 

Krajské vojenské velitelství Ostrava 

V době míru, za nouzového stavu a za stavu 
ohrožení státu, je připraveno vytvořit potřebné 
uskupení vojsk k podílu na eliminaci rizik 
nevojenských ohrožení. 
Armáda ČR: 

- Zabezpečení spolupráce se složkami IZS. 
- Posílení policie v regulaci dopravy a při 

zřízení silničních uzávěr na připojovacích 
komunikacích. 

- Pomoc speciální technikou při požárech a 
dopravních nehodách. 
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Subjekt: Opatření: 

Zdravotní ústav 

Poskytnutí služeb v rozsahu činnosti: 
- Odebírání a transport vzorků 
- Provádění rozborů (vyšetření) laboratořemi 

Zajištění chemických, fyzikálně chemických 
vyšetření, fyzikálních měření a vyšetření hygienické 
mikrobiologie. 
 

Krajská veterinární správa (dále jen 
KVS) pro MSK a veterinární 
inspektoráty 

Získává, shromažďuje a vyhodnocuje poznatky o 
podezření z výskytu a šíření nákaz a nemocí 
přenosných ze zvířat na člověka. 
Přijímá odpovídající opatření ke zdolání nákaz, 
nemocí přenosných ze zvířat na člověka a jiných 
onemocnění zvířat a k zabránění jejich šíření. 
Při výskytu nebezpečné nákazy nebo hrozí-li 
nebezpečí jejího šíření nařizuje KVS pro MSK 
odpovídající veterinární opatření ke zdolání nákazy 
a ochraně před jejím šířením. 
V součinnosti s IZS zabezpečuje kontrolu plnění 
přijatých opatření. 
 

Krajská hygienická stanice 

Zamezení epidemií: 
- Podle aktuální epidemické situace 

konkretizovat opatření podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví, zákon č. 
258/2000 Sb. 

- Dle potřeby stanovit zákazy a omezení, které 
je nutné rozpracovat ORP (KÚ) 

Krajský úřad 
SmVaK 

Použití pohotovostních zásob SSHR pro technické 
zabezpečení nouzového zásobování vodou. 

Pohřební služba Odvoz zemřelých osob a organizace pohřbívání. 
Kafilérie Odvoz a neškodné odstranění kadaverů. 

Úřady práce 
Doplnění pracovních sil z evidence uchazečů o 
zaměstnání. 
Zabezpečení vyplácení sociálních dávek. 

Hejtman 
Primátor / Starosta 

Aktivace krizových štábů: 
- KŠ MSK 
- KŠ dotčených ORP 

Hejtman 
Vyhlášení stavu nebezpečí. 
Nařízení věcné pomoci. 
Nařízení pracovní povinnosti a pracovní výpomoci. 
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Subjekt: Opatření: 

Hejtman 
Primátor 
Starosta 

Rozhodnutí o regulačních opatřeních: 
- Regulace prodávaného zboží v obchodní síti. 
- Regulace dodávek pitné vody. (SNZV) 
- Regulace dodávek plynu dle odběrových 

stupňů. (SMP) 
- Regulace dodávek elektrické energie (ČEZ) 

Krajský úřad 

Realizace opatření nařízených při vyhlašování 
nouzového stavu: 

- Realizace regulačních opatření vyhlášených 
vládou v podmínkách kraje, obce. 

- Respektovat omezení práv stanovenými 
zvláštními zákony. 

- Zabezpečit plnění a kontrolu povinností 
v rozsahu, jak jsou vyhlášením nouzového 
stavu stanoveny. 

- Je-li to nutné, vydat k realizaci opatření na 
úrovni ORP nařízení obce, vyvěsit na úřední 
desce či prostřednictvím dalších 
informačních prostředků. 

Krajský úřad, ORP, obce 

Zabezpečení funkčnosti státní správy a samosprávy: 
- Zabezpečení fungování zastupitelstev 

jednotlivých stupňů. 
- Zabezpečení minimálního výkonu správních 

činností. 
Zavedení regulace prodávaného zboží – přídělové 
lístky a jejich výdej obyvatelstvu: 

- Distribuce přídělových lístků (PČR) 
- Dovoz a převzetí přídělových lístků 
- Uskladnění přídělových lístků 

Zabezpečení koordinace regulačních opatření kraje 
s obcemi. 
Zveřejnění rozhodnutí o vyhlášených regulačních 
opatřeních. 
Kontrola plnění regulačních opatření 

HZS, KÚ, ORP Komunikace s veřejností a hromadnými 
informačními prostředky. 

Periodický tisk 

Uveřejnění důležitých a neodkladných oznámení 
orgánů veřejné správy. 
Uveřejnění rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu 
a o všech opatřeních přijatých v souvislosti 
s vyhlášením krizových stavů. 
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Subjekt: Opatření: 

Hromadné informační prostředky 

Odvysílání tísňových informací, potřebných pro 
záchranné a likvidační práce. 
Odvysílání tísňových informací o vyhlášení 
krizových stavů a nařízení krizových opatření při 
krizových stavech. 
Poskytnutí nezbytného vysílacího času pro důležitá 
a neodkladná oznámení v naléhavém veřejném 
zájmu. 

   

8.2. Návrh dalších možných opatření ke zmírnění dopadů extrému 

Při výskytu období dlouhodobého vedra a sucha bude zcela logicky největší poptávka 

po pitné a užitkové vodě. Vzhledem k velké pravděpodobnosti vysychání vodních toků a 

klesání hladin podzemních vod, jako důsledků výskytu dlouhodobého sucha a vedra, bude 

důležité nakládat s vodou uvážlivě. Z tohoto důvodu bych kladla velký důraz na zákaz užívání 

vodních zdrojů k zalévání zahrad, trávníků, plnění soukromých bazénů nebo mytí aut, oken či 

celých fasád budov. V případě dlouhodobého výskytu tohoto extrému, považuji tyto činnosti 

za nedůležité a voda by měla být vyšetřena pro uspokojení základních fyziologických potřeb 

osob a k zajištění plné funkčnosti a akceschopnosti nouzových služeb. V případě 3. stupně 

této mimořádné události a vyhlášení krizových opatření, společně s nimi i regulačních 

opatření, navrhuji v případě jejich porušení sankciování. Kontrola plnění těchto opatření, 

obzvlášť týkající se zavlažování soukromých trávníků, zahrad a bazénů, lze realizovat 

kontrolními lety nad postiženým územím. 

Do možných preventivních opatření bychom mohli zařadit i zemědělskou produkci 

zaměřenou na plodiny, které nejsou moc náročné na vodu. V úvodních kapitolách této práce 

jsou uvedeny dopady na zemědělskou produkci a z historických výskytů tohoto extrému jak 

v ČR, tak i v zahraničí, jsou známy škody, které v oblasti zemědělství sucho způsobuje. 

Pokud se zaměříme na pěstování plodin méně náročných na vodní zdroje, budou vodní zdroje 

šetrněji čerpány i za normálního stavu, a v případě výskytu dlouhodobého extrému snížíme 

škody způsobené tímto extrémem. 

Hlavním závažným dopadem dlouhodobého vedra a sucha jsou samozřejmě 

ztráty na lidských životech, které jsou značné, jak je zřejmé z uvedených případů 

výskytu tohoto extrému v zahraničí (viz. kapitola 3.1 Historie výskytu extrémního 

sucha na příkladech z 16. – 19. století  a kapitola 3.2 Přístupy vybraných zemí 
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k problematice extrémního sucha). Jak je již uvedeno výše v této práci, kritickou 

skupinou obyvatel budou především starší lidé, děti, těhotné ženy a všeobecně 

lidé trpícími srdečními onemocněními, astmatici, lidé s vysokým krevním tlakem 

a další chronická onemocnění, která jsou uvedená v kapitole 7.1 Rozsah 

mimořádné události -  

Ohrožené obyvatelstvo. Dle prognóz českého statistického úřadu dochází ke stárnutí 

populace a průměrný věk obyvatel MSK má vzestupnou tendenci. Z věkového složení 

obyvatel MSK (viz. tabulka 4) je zřejmé, že na tuto kritickou skupinu obyvatel, bude nutné 

brát zřetel.  

Pro kritickou skupinu obyvatel představují největší zátěž prvotní příznaky výskytu 

extrému, tedy právě vysoké teploty a sucho. Abychom tyto prvotní dopady na kritickou 

skupin obyvatel minimalizovali, navrhuji instalovat systém klimatizace v zařízeních s četným 

výskytem a pohybem této skupiny osob. Pokud by byla klimatizace automatickým vybavením 

všech nemocnic, poliklinik, ambulancí, domů pro seniory, domů s pečovatelskou službou, 

případně kojeneckých domů a gynekologických ordinací, domnívám se, že by alespoň 

v počátcích období dlouhodobého vedra a sucha toto opatření snížilo ztráty na lidských 

životech, způsobených přehřátím organismu, infarktem, kolapsem a mnoha dalšími příčinami, 

které jsou uvedeny v kapitolách - Zdraví a životy osob prvotní a  Zdraví a životy osob 

druhotné. Dalším možným efektivním preventivním opatřením by mohly být četné kontroly a 

návštěvy dobrovolných zdravotníků u kritické skupiny osob. Těmito návštěvami by byla 

zajištěna zdravotní péče a pravidelná kontrola zdravotního stavu postižených v průběhu trvání 

dlouhotrvajícího vedra a sucha. 
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9 Závěr 

Cílem mé práce bylo identifikovat hydrometeorologický extrém, jeho výskyt na území 

Moravskoslezského kraje a navržení způsobu jeho hodnocení a řešení. Důvodem řešeného 

tématu bylo především upozornění na nutnost řešení i dalšího hydrometeorologického 

extrému než jsou povodně a to právě jejich opaku, dlouhotrvajícího vedra a sucha. Dle mého 

názoru se jedná o jev úzce související s klimatickými změnami, které samozřejmě ovlivňují i 

území našeho státu a v jejichž důsledku se můžeme s těmito extrémy setkávat mnohem 

častěji, než tomu bylo v minulosti. Dopady klimatických změn na Českou republiku uvádím 

v první kapitole, která je soustředěna na konkrétní oblasti vodního a lesního hospodářství, 

zemědělství a zdravotnictví. Skutečnost, že se jedná o závažnou mimořádnou událost, která si 

zaslouží pozornost, dokládají i historické záznamy o výskytu dlouhodobého sucha na území 

České republiky, které jsou uvedeny hned v úvodu mé práce společně s případy výskytu 

období sucha i za hranicemi našeho státu. 

Vzhledem k zaměření a rozsahu mé práce, soustřeďuji hodnocení a řešení daného 

extrému na území Moravskoslezského kraje. Z toho důvodu bylo nutné v první části uvést 

základní údaje o Moravskoslezském kraji a seznámit se s charakteristikou tohoto kraje. 

Vzhledem k povaze řešené mimořádné události a oblastem jejího dopadu, jsem považovala za 

nutné, uvést základní informace o dotčených oblastech v Moravskoslezském kraji. Mezi 

hlavní oblasti, na které by měla mimořádná událost dopad, patří energetika, doprava, 

zdravotnictví a samozřejmě životní prostředí. Tento extrém ovlivňuje určitou skupinu 

obyvatel, která by v případě jeho výskytu byla ohrožena nejvíce, z tohoto důvodu uvádím i 

informace o počtech obyvatel v kraji, jejich věkovém složení a také rozdělení obyvatel dle 

pohlaví. Dle statistických údajů a prognóz průměrného věku obyvatelstva populace stárne a 

dlouhotrvající vedro a sucho má nejzávažnější dopad právě na starší občany, děti a těhotné 

ženy. K dalšímu posouzení závažnosti této mimořádné události, jsem provedla analýzu vzniku 

mimořádné události na území Moravskoslezského kraje. Výstupní hodnoty jsem porovnala 

s analýzou rizik vyskytujících se na území Moravskoslezského kraje, pro jejíž zpracování 

jsem zvolila program Sfera. Zpracované analýzy dokládají fakt, že tento hydrometeorologický 

extrém  představuje pro posuzované území značné riziko a zranitelnost.  

V druhé části se již zabývám podrobnými informacemi o daném 

hydrometeorologickém extrému, jeho charakteristikou, rozsahem a dopady. Dopad tohoto 

extrému je rozsáhlý, zasahuje do mnoha oblastí lidského života a v případě dlouhodobého 
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výskytu suchých a horkých období, může zcela změnit ráz krajiny. Vzhledem ke značnému 

rozsahu následků dlouhotrvajícího vedra a sucha, je nutné zajistit spolupráci orgánů krizového 

řízení s ostatními dotčenými subjekty a nastavit jejich spolupráci již v počátcích výskytu 

tohoto extrému. K návrhu řešení hodnocení této mimořádné události jsem přistoupila na 

stejný princip, jako je hodnocení povodní. Danou mimořádnou událost jsem tedy rozčlenila na 

tři stupně, které jsem nazvala – Upozornění, Varování a Výstraha. K návrhu kritérií a jejich 

limitních hodnot, dle kterých se mimořádná událost stupňuje a vyvíjí, jsem přistoupila na 

základě údajích o historických výskytech extrémního sucha, případech ze zahraničí a 

meteorologických údajích, charakteristických pro Moravskoslezský kraj. Na základě těchto 

zjištěných skutečností a zkušeností a dat získaných z období dlouhotrvajícího vedra a sucha, 

které postihlo Českou republiku v roce 2003, jsem navrhla určité limity k daným kritériím 

udávajícím mimořádnou událost. K jednotlivým stupňům nebezpečí hodnoceného extrému 

jsem přiřadila příslušná opatření, která jsou taktéž rozčleněna do tří úrovní. Navržená opatření 

na sebe navazují a přizpůsobují se závažnosti situace. Nejdříve se zabývám preventivními 

opatřeními, poté opatřeními mimořádnými a třetím stupněm jsou opatření krizová, ke kterým 

je přistoupeno po vyhlášení krizového stavu. Některá opatření vyplývají z platné legislativy, 

dále také z krizových a operačních plánů Moravskoslezského kraje, avšak v závěru své práce 

navrhuji další možná opatření, ke kterým by mohlo být přistoupeno k zajištění snížení ztrát na 

lidských životech a snížení finančních ztrát. 

Má práce by mohla najít využití u orgánů krizového řízení, jako podklad ke 

komplexnímu hodnocení a řešení tohoto hydrometeorologického extrému. 
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10  Použité zkratky 

 

ARO Akutní respirační onemocnění 

FTA Fault tree analysis 

HZS Hasičský záchranný sbor 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KI Kritická infrastruktura 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

KŠ Krizový štáb 

KÚ Krajský úřad 

KVS Krajská veterinární správa 

MR Míra rizika 

MSK Moravskoslezský kraj 

MU Mimořádná událost 

NPP Národní přírodní památka 

NPR Národní přírodní rezervace 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PČR Policie České republiky 

PP Přírodní park 

PR Přírodní rezervace 

SIVS Systém integrované výstražné služby 

SMP Severomoravské plynárny 

SmVaK Severomoravské vodárny a kanalizace 

SNZV Systém nouzového zásobování vodou 

SSHZ Správa státních hmotných rezerv 
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11  Definice pojmů 

 

Atmosféra 

Plynný obal Země jako celek. [28] 

Biomasa 

Souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i 

živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické 

účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o 

obnovitelný zdroj energie. [28] 

Biosféra 

Živý obal Země. [28] 

Civilní ochrana 

Část věcných zdrojů pro zajištění bezpečnosti ČR, zahrnující materiální zásoby v majetku 

státu, materiální zdroje právnických a podnikajících fyzických osob (PPFO) a výrobky, práce a 

služby poskytované PPFO, které slouží k zajištění nezbytných dodávek potřebných k řešení 

krizových situací a jejichž použití se plánuje a realizuje v rámci systému hospodářských opatření 

pro krizové stavy. [27] 

Degradace 

Znehodnocení. [28] 

Desertifikace 

Proces degradace území na pouštní, polopouštní nebo podobně vypadající, na vodu 

chudou oblast.. [28] 

Ekosystém 

Obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry), která ovšem není uzavřená a 

komunikuje s ostatními částmi přírody. [28] 

Epidemie 

Výskyt onemocnění, který výrazně převyšuje obvykle očekávané hodnoty výskytu tohoto 

onemocnění v daném místě a čase. [27] 
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Epizootie 

Prudké nakažlivé onemocnění zvířat, které se rychle šíří i mimo oblast původního 

výskytu; epizootický proces je charakterizován středním stupněm intenzivnosti s tendencí k 

značnému rozšíření mezi zvířaty postiženého stáda, v regionu i celé země. [27] 

Eroze 

Přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, 

skály, apod.). [28] 

Eutrofizace  

Proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor. [28] 

Fotosyntéza 

Biochemický proces, při němž se v rostlinách mění anorganické látky na organické za 

využití světelné energie. [28] 

Havárie 

Havárie je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technickým zařízení a 

staveb, užitím, zpracováním, výrobou, skladováním nebo přepravou nebezpečných látek nebo 

nakládáním s nebezpečnými odpady. [27] 

Hospodářská opatření pro krizové stavy 

Hospodářským opatřením pro krizové stavy se rozumí organizační, materiální nebo 

finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné 

dodávky výrobku, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů. [12] 

Hydrosféra 

Vodní obal Země. [28] 

Integrovaný záchranný systém 

Koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. [27] 

Kritická infrastruktura 

Kritickou infrastrukturou se rozumí výrobní i nevýrobní systémy, jejichž nefunkčnost by 

měla vážné dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného rozsahu dalších 

základních funkcí státu při krizových situacích. [27] 
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Krizová situace 

Krizová situace je nepředvídatelný nebo obtížně předvídatelný průběh skutečností po 

narušení rovnovážných stavů přírodních, technologických a společenských systémů ohrožujících 

životy lidí, životního prostředí, ekonomiku a hmotné statky státu a jeho obyvatelstva. Může být 

vyvolána živelní pohromou, technologickou nebo průmyslovou havárií, protispolečenskými 

vystoupeními, hromadnou migrací obyvatelstva, terorismem, politickým násilím apod. [27] 

 

Krizový stav 

Je právní kategorie vyhlašovaná Parlamentem ČR (stav ohrožení státu, válečný stav), 

vládou ČR (nouzový stav) nebo hejtmanem kraje (stav nebezpečí) za účelem řešení krizové 

situace. [27] 

Likvidační práce 

Jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. [27] 

Litosféra 

Pevný obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště. 

[28] 

Mimořádná událost 

Je z hlediska doby vzniku nepředvídatelné nebo obtížně předvídatelné, časově a 

prostorově ohraničené, intenzivní škodlivé působení sil a jevů, které mimořádně ohrožují životy, 

hmotné statky a životní prostředí. [27] 

Nezbytné dodávky 

Dodávka výrobků, prací a služeb pro zajištění základních životních potřeb obyvatelstva, 

pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských 

záchranných sborů a havarijních služeb a pro podporu výkonu státní správy, bez níž nelze zajistit 

překonání krizových stavů. Prioritními zdroji nezbytné dodávky jsou zejména podnikatelé, kteří 

v rámci svého podnikání jsou schopni potřebné výrobky, práci nebo služby dodat (dodavatelé 

nezbytné dodávky). Dalším zdrojem nezbytné dodávky jsou předem vytvořené zásoby v rámci 

státních hmotných rezerv, případně prostředky zajištěné v rámci mezinárodní spolupráce a 

pomoci. [27] 
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Ochrana obyvatelstva 

Plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném konfliktu i mimo něj, zejména varování, 

vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 

ochrany jeho života, zdraví a majetku. [27] 

 

Pedosféra 

Pedosféra je půdní obal Země, který vznikl(zvětráváním) přeměnou svrchní části zemské 

kůry působením organismů, vzduchu, vody a slunečního záření. Pedosféra leží na styku s 

litosférou, atmosférou, hydrosférou, biosférou a sociekonomickou sférou. [28] 

Plán hospodářské mobilizace 

Samostatná součást krizové dokumentace zpracovaná ústředním správním úřadem, do 

jehož působnosti patří řízení ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, v systému 

hospodářské mobilizace. Obsahuje přehled mobilizačních dodávek a jejich dodavatelů. [27] 

Riziko 

Je možnost vzniku události (jevu) s výsledkem odchylným od předpokládaného cíle, a to 

s určitou objektivní (matematickou či statistickou) pravděpodobností. [27] 

Skleníkový efekt 

Skleníkový efekt je důležitou vlastností atmosféry pro život na Zemi, který přispívá 

k poměrně vysoké teplotě zemského povrchu. Krátkovlnné viditelné sluneční záření prochází 

celkem nerušeně atmosférou k zemskému povrchu, který je absorbuje. Zemský povrch se tím 

zahřívá a sám vyzařuje dlouhovlnné infračervené záření (teplo). Toto tepelné záření však 

atmosférou neproniká snadno. Atmosféra je vlivem přítomných SP z větší části absorbuje. 

Současně se ohřívá a část tepla vrací zpět k zemskému povrchu, který se tím opět zahřívá. 

Skleníkový efekt vytváří na Zemi relativně stabilní životní podmínky. [28] 

 

Skleníkové plyny 

Jsou to přirozené složky atmosféry, které mají schopnost pohlcovat část infračerveného 

záření, čímž se vzduch ohřívá. Mezi skleníkové plyny patří vodní pára, oxid uhličitý, metan, oxid 

dusný, troposférický ozon a ostatní plyny (zejména freony). [28] 
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Sucho 

Forma přírodní katastrofy, která se projevuje nedostatkem srážkové vody, podzemní vody 

a nebo jejich kombinací. Jeho důsledkem dochází k odumírání rostlinstva v zasažené oblasti a k 

následnému vymírání živočichů, či ke zhroucení celého ekosystému. [28] 

Záchranné práce 

Jsou práce prováděné k odvrácení nebo alespoň omezení škodlivých bezprostředních 

účinků mimořádné události na zdraví, život, majetek a životní prostředí v oblasti postižené touto 

událostí. [27] 

Životní prostředí 

Systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou 

nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené 

podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. 

Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. [28] 
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